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V. Gymnophthalmus Maximiliani R. L., Perodactylus mo(

pidmus niacrolepis R. L. og T. Hygomi R. L.

VI. Heterodactylus Lundii R. L, og H. iinbricatus Sp.

VII. Liparis lineatus Kr. og Thalassina anomala (Herbst).

Det er en Pligt og en Tilfredsstillelse for Redactionen al

meddele Foreningens Medieraraer og Tidsskriftets andre Læsere,

at ligesom Ministeriet for Kirke- og Underviisnings - Væsenet

havde lilstaaet Foreningen et Bidrag af 100 Rigsdaler til Udgivel-

sen af forrige Aargang af ^Videnskabelige Meddelelser", saaledes

har det paa derom indgiven allerærbodigst Ansogning fra For-

eningens Bestyrelse og Tidsskriftets Redaction gunstigst under-

stottet ogsaa Udgivelsen af nærværende Aargang med samme

Sum og fremdeles tilstaaet en lignende Understottelse for Finants-

aaret 1862—63.

Endvidere byder Pligt og Taknemlighed at erindre om, at

det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som ligeledes

paa derom indgiven Ansogning i 1860 velvilligen tilstod Forenin-

gen en Understottelse (150 Rgd.) til Udgivelsen af dets „Med-

delelser", tilstod denne Sum aarlig forelobigt i 3 Aar.

Redactionen har ved disse Underslottelser seel sig istand

til at udstyre ogsaa denne Aargang med det fornodne Antal

Tavler.



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenba?n*

Andet Aarfi.

1861, Våsivne af Selskabets Bestyrelse. jNF. 1 7.

Tillæg^ til Danmarks Flora

Den lange Tid, der i Regelen vil hengaae mellem hver ny

Udgave af Danmarts Flora, gjor det særdeles ønskeligt, at Ud-

byttet af de aarlige Undersogelser offenliggjordes noget oftere.

Dette vilde kunne skee uden stor Vanskelighed, naar alle de,

der havde Fund eller Bemærkninger at meddele, indsendte dem

til een Mand, der var villig til at sammendrage de forskjellige

Meddelelser til een. som da kunde ofFenliggjores i dette Tids-

paatage sig dette Arbeide. . At jeg nu lader de Tillæg og Be-

mærkninger, jeg har at gjore for de sidste Aar, fremtræde sær-

skilt, kommer deels af, at jeg ikke veed, hvorvidt det ovenfor

fremsatte Forslag vil vinde Bifald, deels deraf, at den væsenligste

Deel af disse Tillæg, nemlig de, som angaae Mosserne, formo-

denlig omfatte næslen alle de Iagttagelser, der ere gjorte med

Hensyn til disse her i Landet, siden Jensens Bryologia danica

saae Lyset, og saaledes kunne fremtræde med nogen Selvstændig-

hed. De hidrore nemlig ikke fra mig selv alene, men Herrerne

Pastor Fausboll i Thorsted, Cand. T. J en sen i Ranum, Provst

Koch i N. Vedby, Prof. Joh. Lange i Kjobenhavn og Adjunkt

Fabricius MiilJer i Ribe have deels meddeelt mig deres nye



Fund, deels ladet mig gjennemsee deres Mossamlinger eller en-

kelte tvivlsomme Arter og saaledes gjort mig det muligt her at

samle et betydeligt Tillæg til de af Hr. Jensen bekjendtgjorte

Mosser. Men idel jeg her takker disse Herrer for denne Vel-

villighed, maa jeg ogsaa og fornemmelig takke Ur. Cand. S. O.

Lindberg i Stockholm, hvis Iver for Studiet af Mosserne jeg skyl-

der, at jeg atler optog et Studium, som jeg i flere Aar havde

ladet hvile, ligesom jeg skylder hans skarpe Blik Opdagelsen af

mange af de her fremstillede Arter, og hans Meddelelse af au-

thenlisko Exemplarer af en Mængde Arier, der hidtil vare mig

kj endte, at jeg har kunnet med Sikkerhed angive flere af disse

De Fund af phanerogarae Planter, som her meddeles, hid-

rorc foruden fra mine egne IJndersogelser — især under et Op-

hold i Hellebæk i Aug. 1859 — fornemmelig fra et Gjennemsyn

af Drejers Herbarium (Dr.), som opbevares her i Soro. Et Par

Fund skylder jeg ogsaa Hr. Stud. Trojel fra Soro.

Soro, Aug. 1861.

Circæa intermedia Ehrh. Flere Steder ved Hellebæk. j

Veronica polita Fr. /5 grandiflora Bab. Kronbladene Vo Gang
^

længere end Bægerbladene, de 3 lyseblaa, 1 morkeblaat, ('.

alle med morkere Aarer. Rodkildc i Fyen.

Montia rivularis Gm. Thura ; Kirkeby i Sydfyen.

Cyperns fuscus L. Hellehæk. — Var. virescens Koch: Dækskjæl-

lenc gronne: Horbelov p. Falster (Provst Koch).
I

Scirpus fluilans L. Amrom (Dr.).
J

Eriophorum gracile Koch. Foruden ved de anforte Kjendetegn |
skjelnes denne Art let fra E. latifoliura, af hvilken der un- a|

dertiden findes Varieteter, som ligne den meget, ved Ulden,

der hos E. gracile er meget finere end hos de ovrige danske

Arter og bestaaer af en enkelt eller dobbelt Række Celler,

medens den hos alle andre er bred og bestaaer af flere



Rækker (omlrent 7). En saadaii Varietei af h. lalilolium,

der i Habitus meget ligner E. gracile, findes i Drej. Ilcrb.

uden Bestemmelse fra Hillerslev i Thy: mon det er denne,

der anfores som E. gracile i Langes Haandb. p. 712?

Agropyrum repens [ieauv. ^ arundinaceumFr. Frederiksværk (Dr.);

St. Jorgensgaard i Sjdfyen.

A. rep. y. firniKm Presl. Hclsingor (Dr.).

. Å. rep. d. litlorale Bab. Avernako.

Hordeum pratense Huds. Stryno; Lyo.

Leersia oryzoides Sw. Hellebæk i en udlorret Skovsi), sydvest

for Fabrikken, med modent Fro Aug. 1859.

Digitaria glabra (Gaud.) Hellebæk paa Havstokken imod Hel-

singor.

Agrostis. Under A. vulgaris nævnes almindeligt en Var. pumila.

(A. pumila L.), der kun er en af Brandsvampe fremkaldt

sygelig Form. Ganske tilsvarende og i Habitus fra Hoved-

arterne meget afvigende Former af A. canina og alba har

jeg fundet i Sydfyen.

G lyceria marilima M. R. Agger (Dr,); Hals (Dr.).

Glyceria spectabilis M. K. er meget sjelden i Sydfyen og tilho-

rende Oer.

Poa adspersa Drej. Den i Langes Haandb. p. SO udtalte Me-

ning, at delte skulde være en Form af P. fertilis, kan jeg

ikke dele. Den stemmer langt mere overeens med P. nemo-

ralis, fra hvilken den imidlertid er tydelig forskjellig ved

den lange Skedehinde. Den danner saaledes et Forbindel-

sesled mellem disse to Arter, der raaaskee ikke bor adskil-

les. Den bor derfor nærmere undersoges, hvis den kan

gjenfindes. Drejer angiver den fra Grovterne ved Veien til

Charlottenlund.

Festuca silvalica Vill. Hæsede Skov v. Gisselfeld.

Itnautia arvensis Coult. var, integrifolia. Brede (Blylt i Dr.).

Galium erectum Huds. Ringsted (Dr.).

G. er. ^ rigidum Gr. Godr. Hjortlund Kirkegd. v. Ribe.



Galium elongatum Presl. Helsingor (Dr.).

G. Aparine L. ^ tenerum (Schleich) med hagekrummede Frugt-

stilke. En Granskov ved Skjoldemose i Sydfyen.

G. spurium L. /S Vaillantii Rchb ? Hvad jeg har henfort hertil

i „den sydfyenske Ogaards Veg," tilhorer en Form af G,

Plantago Coronopus L, ^ pygmæa Lgc. Jylland (Dr.). X
Centunculus minimus L. ^ simplex (Horn). Frederikshavn (Dr.).

Potamogeton natans L, /J fluviatilis Fr. Simested (Dr.).

P. Zizii M. K. En Dam ved Hellebæk. P. lucens voxede sam-

mesteds, men tydelig adskilt fra den. Torret bevarede denne

sin gronne Farve, medens hiin blev sort.

P. prætongus Wulf. Aakjærs Aa i Thy (Dr.).

/'. mucronatus Schrad. Vildsted So (Dr.); Randersfjord (Gotsche

i Dr).

P. marinus L. V. Vandet So i Thy (Dr.); Sorup So i Sydfyen

(steril, derfor tvivlsom); Tuel So v. Soro.

Solanum humite Bernh. Almindelig i Sydfyen og ved Sorij , og

formodenlig mange Steder i Landet anseet for S. nigrum,

fra hvilken den kun kan skjelnes med Sikkerhed seenl paa

Efteraaret, naar Frugten er moden.

Lysimachia nemorum L. Hæsede Skov ved Gisselfeld.

Campanula Rapunculus L. Almindeligt Ukrud i Soro Akademihave.

Viola odorata L. (i alba. Mellem Svendborg og St. Jorgensgd.

V. lancifolia Thore? En Form, som vistnok henhorer til V. ca-

nina L, men som stemmer ganske overeens med Beskrivel-

sen af ovennævnte, har jeg funden paa Sandbanker ved Sæby

i Vendsyssel.

Thesium ebracteatum Hayne. Jægerspriis (Kamphovener i Dr.).

Herniaria hirsuta L. I et Herbarium, som har tilhort afdode

Moller Jorgensen i Svendborg, findes et rigtigt Exemplar af

denne Art med Vedtegning: „funden ved Hadstrup af Bad-

stuber".

.Chenopodium murale L. Havrebjerg ved Slagelse.



Herarleum sibiricum L. er den hyppigst foreliommende Form i

Stalin' raripora Drej. Mariagerfjord (Stecustrup i Dr.)

Umerla culgavis WiUd. a elongata (Dr.). Den i Drejers Flora

excurs. fra L'Ifsliale angivne A. elongata er en fra den al-

mindelige raegct afvigende Form med meget lange, spidse,

bladagtige ydre Svobhiade.

I'epiis l'ortula L. Flere Steder paa Thorseng.

Sarcissus poelicus L. Flomengen ved Sorii.

Juncus lamprocarpos Ehrh. å nudtiflorus Lge. Flommen ved Soro.

J. biifotuus L. ^ fasckulatus Koch. Orn So v. Uibo.

Pol!j<jonum slrictum AU. a elalum Fr. Eveldrup (Dr.).

Rumex ItippolapaUium Fr. At det er en Varietet af denne Art,

som Drejer har beskrevet under Navn af H. Helolapathum,

— saaledes som ogsaa Sonder antager (R. aqualicus (i Drejeri)

— nærer jeg ingen Tvivl om; men forst en ntiiere Undersogelsc

i Vendsyssel — hvor Humexarterne ret have hjemme her i

Landet — vil kunne godtgjore det tilstrækkeligt. Exempla-

rer fra de 2 Voxesleder, hvor jeg har sa/nlet den, afvige

ikke lidet indbyrdes og nærme sig dog begge fuldt saa me-

get til den svenske Form, som til Drejers, baade ved de

rigtblomstrede Krandsc og ved Kronbladenes Form, hvorfra

ellers Hovedkjendetegnet hentes. Og hvad mere er: denne

Form varierer paa et og samme Individ. I Drejers Herb.

findes Exemplarer fra et 5te Voxested i Vendsyssel mellem

Sulsted og 6. Bronderslov, med Bestemmelsen: „R. Helo-

lapathum?", som ligeledes stemmer nær overeens med de

svenske. Dette og de 2 af mig i Langes Haandbog angivne

Voxesteder henfiirer jeg altsaa til R. Hippolapalhum Fr, a,

og de 2 af Drejer selv angivne: Hjermeslevgaard og Ham-

melmose til R. Hippolapathum (i Drejeri.

li. conspersus Hartm. Eveldrup (Dr.): Hellebæk.

K. paluslris Sm. Skovshoved v. Kjiibenhavn; Stege.

Epilnbium virgatum Fr. Skjolden v. Soro.



Oenothera muricata Murr. Strandbredden ved Hellebæk.

Monotropa glabra Bcrnh. Sonderskov ved Soro.

Geranium phæum L. /? lividum Koch. Kronbladene lila, Behaa-

ringen blodere. Et Gjærde ved „Logten" udenfor Kjobenhavn.

Sedum acre L. ^ sexangulare Godr. Paa Kalk ved Aalborg; Leer-

skrænter ved Ballen i Sydfyen.

Spiræa filipendula L. Helsingor (Steenberg i Dr.).

Rosa lucida Ehrh. Den af Horn. fra Aalborg angivne R. cinna-

momea, som i Langes Haandbog med Tvivl henfortes til R.

laxa, tilhorer efter Exemplarer i Dr. Herb. ingen af disse

Arter, men ovennævnte, som nok undertiden dyrkes i Haver.

Jeg saae den som halvvild i Hegnet om en Fiskers Have i

Aalsgaard ved Hellebæk. I Fries Summa veg. bemærkes om

den: „ad Oresund inquilina", men da den efler Koch skal

forekomme vild flere Steder i det nordlige Tydskland, kunde

den muligviis ogsaa være det her i Landet. Af de danske

Arter er den nærmest beslægtet med R. einnamomea, men

skjelnes fra den ved elliptiske, langt tilspidsede Smaablade,

som paa Underfladen ere svagt haarede, paa Overfladen

fuldkommen glatte og glindsende : ved smallere, næsten jevnt

tilspidsede Axelblade, aff"aldende Bægerblade og kiertelhaarede

Blomsterstilke og Hyben.

R. rubiginosa L. § horrida Lgo. Hjortdals (Dr.>

R. inodora Fr. Aalsgaard ved flellebæk. - Den i Drej, flora

ding af R. rubiginosa o{

canina L. dumetorum (Thuill.) Hellebæk.

can. collina (Jacq.J Akkedal i Thy (

Hellebæk.

coriifolia Fr. Hellebæk.

ttentilla rectd L. I Mængde paa en Grovtev«

kroen og Soro Ladegaard (Trojel!).

procumbens Sibth. Galgebakken ved Aalbo

Veile; i Sjælland ved en Sti langs Dyr



hvile til Skovfogdens Huus mellem Dyrehaven og Nærum

(Bljtt i DrO; Galgebakken ved Soro.

Tilia parvifolia Ehrh. Thorseng ved Svendborgsund.

rhalktrum minus L. Horne i Vendsyssel (Dr.).

Batrachium marinum Fr. Ove So i Thy (Dr.); Viborg So (Dr.).

fianunculus reptans L. Skagen (Dr.).

Stachys ambigua Sm. Exemplarerne fra Aldershvile i Dr. Herb.

synes mig neppe forskjellige fra S. palustris.

Galeobdolon luteum Huds. Almindelig ved Hellebæk.

Mentha viridis L. Orholm (Dr.).

i)/, piperita L. Bladene ægformede, stilkede, skarpt saugtakkede

:

de nedre Krandse i det langstrakt valseformede Ax fjernede

fra de ovrige; Bægertænderne sylforraede. . Forvildet ved Si.

Jorgensgaard i Sydfyen. De af mig samlede Exemplarer ere

haarede paa alle Plantens Dele, medens Bentham (i D. Cand.

Prodr.) beskriver Arten som glat. Bladenes Basis er næsten

hjerteformet, som de efter Babington findes hos en var. sil-

'vestris. Til denne Art henregner Koch ogsaa M. crispa L,

af hvilken der i Drej. Herb. findes Exemplarer med Ved-

tegning „Viborg". Saavidt jeg mindes har jeg seet den for-

vildet flere Steder.

M. gcntilis L. Viborg (Dr.).

Linaria Elatine Mill. Bjernede ved Soro.

lihinanUms major Ehrh. ^ apierus Fr. Eveldrup (Dr.). Denne

Form er neppe andet end en Monstrositel.

Odontites liltoralis Fr. Frederikshavn (Dr.) ; Agger (Dr.).

Camelina silvcstris Fr, En Plante, som jeg tidligere antog for

C. dentata ^ integrifolia — samlet 1854 i Vaarsæd ved Se-

den nær Odense — horer til denne for Danmark nye Art.

Den er tydelig adskilt fra de andre Arter ved langstrakt

pæreformede Skulper, som ere tveægget fladtrykte med tem-

melig bred Rand og i Spidsen ikke indtrykle. Grifl"elen er

længere, Blomsterstilkene stivt opret-aabne, B,'adcne heel-

randede eller tandede.



Camdina dentala Pers. Fjerritslev i V. Hanherred (Dr.).

Dentaria bidbifera L. Oland i Liimfjorden (Dr.).

Cardamine intcrmedia Horn. Tandrup i Thy (Dr.); Fussing Vase-

huns (Gotsche i Dr.) ; hist og her ved Soro.

C. silvatica Link. V, Velling (Dr.); Lindum i Jylland (Dr.).

Barbaræa vulgaris RBr. ^ arcuata Rchb. Bregentved.

B. præcox RBr. Helsingor; Slesvig (Dr.).

Brassica oleracea L.? Exemplarer i Drej. Herb. fra en lille Holm

„Flegbusken" i Liimfjorden synes mig at henhore til denne

Art. Den har været sendt Koch til Bestemmelse, men da

han ikke har turdet bestemme den i tor Tilstand — han

synes dog, at den meest ligner B. Napus oleifera — skal

ogsaa jeg afholde mig fra at bestemme den, men henleder

Opmærksomheden paa denne Lokalitet.

Sinapis arvensis L. ^ hispida Sond. Olierup.

Linum catharticum L. /? condensatum. Ledstykkerne af Længd<;

med eller kortere end Bladene. Midskov p. Hindsholm i Fyen.

Oxalis sirida L. irdlebæk.

Malva Alcea L. ^ fasligiata (Cav.) med Hovedarten ved Lundby

paa Thorseng.

M. crispa L. Blandt de andre forvildede Arter kunde ogsaa denne

nævnes. Jeg har funden den paa Strandbredden ved Kalk-

brænderiet udenfor Kjobenhavn.

Fumaria capreolata L. Jeg formoder, at Angivelsen om denne

Arts Forekomst ved Horsens er urigtig. I- Drejers Herb.

findes ikke denne, men derimod en Mængde Exemplarer fra

Horsens, der tilhore og ere rigtig bestemte som „F. offici-

nalis foliis scandenlibus".

Corydalis claviculata DC. Skamstrup (Dr.).

Ulex europæus L. Thaarupgaard ved Viborg (Dr.); Aabenraa (Dr,).

Lathyrus maritimm Fr. var. Skjondt jeg ellers her foibigaaer de

Notitser om Forekomsten af flere Arter i Island og Griin-

land, som Drejers Herbarium giver Anledning til, gjor jeg en

Undtagelse med en mærkelig Varietet, som findes i dette



Herb. samlet paa Island af Stcenstrup. Dens Blade mangle

fuldkommen Slyngtraad og ende kun med en kort Braad.

Smaabladene (3—4 Par) ere meget smaa, oftest omvendt-

ægformede, butte med en kort Braad, men forekomme ogsaa

næsten runde eller elliptiske, tilspidsede.

Melilotus arvensis Wallr. Nykjobing paa Falster (Trojel).

Trifolium hybridum L. Orn So ved Silkeborg.

T. pratense L. y parvi/torum Bab. Nielslrup i Sydfyen.

Hypericum pulchrum L. Flere Steder ved Hellebæk.

Taraxacum erylhrospermum Andrz. Paa Gangstien i Hjortenæs

Skov ved Soro fandt jeg ifjor endeel Exemplarer, der utvivl-

somt maae henregnes til denne Art, og — med Undtagelse

af, at de mangle den blaagraa Farve — stemmede overeens

saavel med Beskrivelsen, som med de Exemplarer, jeg har

samlet flere andre Steder (Gurre, Heisingor, Hellebæk,

Stevns). Men kun paa Stiens fastslampede Jord fandtes

saadanne Exemplarer. Hvor Jorden var mindre fast, afvege

de mere: de nedboiede Skafter bleve oprette. Bladformen

grovere; og i Græsset udenfor Stien fandtes tun den almin-

delige T. offlcinale. Andensteds her i Omegnen har jeg

funden enkelte Exemplarer, som kun afvege fra T. offlcinale

ved rodbrune Frugter. Jeg maa derfor med Koch o fl. an-

tage ovennævnte for en Varietet af T. officinale.

Hieracium anfractum Fr. (Ofversigt af K. V, Akad. Forhandl. 1856,

148). Denne Art, som ikke er beskreven i Prof. Fries's

Monographi over Hieracierne, var mig ubekjendt endogsaa

af Navn, da Lector Th. Fries sagde mig, at endeel Exem-

plarer, jeg i Aug. 1859 samlede i Hornbæks Planlage i det

nordostiige Sjælland, henhijrte til den. Jeg har ikke seet

Originalexemplarer eller Afbildninger af den, men de af mig

samlede Exemplarer stemme ret vel overeens med Prof.

Fries's Beskrivelse, som Hr. Cand, Lindberg har været saa

god at afskrive for mig, og som jeg her aftrykker, da den
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neppe er beljendt i Danmark*). Af de danske Arter slaaer

den nærmest ved H. cæsium Fr. (Prof. Fries sammenligner

den med H. vulgatum , fra hvilken mine Exemplarer af-

vige langt mere), men afviger ved meget smalle, til begge

Ender langt tilspidsede Rodbiade, der i Forhold til Breden

ere længere og med flere, men mindre Tænder i Kanten.

Rodbladene saavelsom de 2—3 meget sraaa Stængelblade

ere paa Underfladen haarede og (de yngre) tæt beklædte

med stjerneformet Duun. Halvskjermens Grene udspærrede;

Kurvbladene spidse med mange (Fries: faa) Kierller; Griflen

morkere, gronlig. Meget nærmere synes den at staae den

svenske II. saxifragum Fr. , der dog blandt andet afviger

ved dobbelt saa store Blomstcrkurve.

Hieracium rigidum lin. Skatskov (Dr,).

IL umbellatum L. /S filifoUum Fr. Skagen (Dr,): Eveldrup (Dr.).

tJ. umb. £ dunense Reyn. Skagen (Dr.).

Lappa major Schk. Viborg (Dr.).

Carduus nutans L. Holsteenshuus i Fyen.

Silybum marianum Gærln. Lovskal (Gotsche i Dr.).

Matricaria maritima L.? Paa Strandbredden ved Hellebæk sam-

lede jeg Exemplarer, der paa Grund af de hvidhindede, næ-

sten heelrandede Kurvbladc og storre Frugter maalte hen-

fores til denne Art, men mange andre Exemplarer fra samme

Sted viste saa lydelige Overgange til M. inodora salina, at

jeg ikke kan ansee dem for særskilte Arter.

Anthemis arvensis L. § disciflora. Et enkelt stort Exeraplar af

*) „H, anfracfum phyliopodum, cæsio-glaiicescens, cauJe Iract'

remote folioso rigido, ramoso, foliis anguste janceolatis repandi

calo-dentalis, involucris cano floccosis pilis glanduliferis raiis ii

Ab H. vulgato dignoscilur caule tenuiore rigido (solido) flexi

moso-paniculalo, foliis cæsio-glaucescentibus , duplo lonjjic

angustiorilms, repando et versus basin maximc attenuatani fie

dentalis, siniibus vulgo denticulatis, antheia contigua, acliæniis

oribus, pappo albido".



uden Spor af Straalckroner,

ved Ollerup i Sydfyen.

Aster salignus Willd. Soro So.

^enecio vulgaris L. /S radiatus Koch. Skagen (Dr.)-

^^ viscosus L. Almindelig i Strandsandet ved Oresund Nord for

Helsingcir; Bisserup (Dr.).

Centaurea Jacea L- § cucuUigera Rclib. Soro.

C. Jacea var. laciniata. Bladene haivfinnel-fligede. O. Skjerninge

i Sydfyen.

C. Jacea var.? De nedre Kurvblades Vedhæng fryndset-rand-

haarcde, Fryndserne omtrent af Vedhængenes Brede; de

ovre 3—4 Kredse med uregelmæssig fligede, noget fjernede

Vedhæng, alle morkebrune. Blomsterkurvene store, rund-

agtige. Skalfrugterne med en meget kort Fnok. Denne

mærkelige Form, som maaskee ikke henhorer til C. Jacea.

men ogsaa afviger fra de andre mig bekjendtc Arter, fandt

jeg i Aug. 1857 ved en Vei imellem Jellinge og Greis i Jyl-

land, hvor den, saavidt jeg mindes, voxede i Mængde. Jeg

henleder de Botanikeres Opmærksomhed, som maatte faae

Leilighed til at besoge denne £gn, paa denne Plante,

hvoraf jeg kun havde Leilighed til at samle nogle faa ufuld-

stændige Exemplarer uden modent Fro,

Epipactis microphylla Sw. Svendborg og Skaarup i Sydfyen

(Liebraann i Dr.); Ollerup smst; 6. Velling og Ran-

Callitrkhe auttimnalis L. 1 Mængde i Flommen ved Soro.

Sparganium iiiinimum Bauh. og simplex Huds. Begge disse Arter

findes med Blade af samme Brede, nemlig en bredbladet og

en smalbladet Form. Bladenes Brede kan derfor egenliji;

ikke tjene til Skjelnemærke; men medens den bredbladede

Form af S. minimum er meget sjeldnere end den smalbla-

dede, er det omvendte Tilfældet med S. simplex. — I Ta-

rpnthes bemærkes, at den i Gronland forekommende Spar-
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ganium ikke er S. minimum, men ifolge Exemplarer i Drej,

Herb.: S. hyperboræum Læsl,

Carex dioica L. § isogyna Fr. Eveldrup (Dr.).

C. caespitosa L. Randers (Jensen i Dr.).

C, prolixa Fr. Eveldrup (Dr.) ; Hoirup Molle i Sydfyen; Leire

i Sjæll.

C. limosa L. Aalborg (Dr.); Eveldrup (Dr.).

C. panicea L. ^ sublivida Hu. Ollerup.

Myriophyllum spicatum L. Ifolge Drejer skulde denne Art mangle,

og M. alterni/lorum være den almindeligste i Thy, Men i

hans Herbarium findes en stor Mængde Exemplarer fra Thy

at den forste under Navn af M. alternillorum, med hvilken

de der opbevarede Exemplarer have endeel Lighed i de

lange fine Bladflige.

Salix cuspidata Schultz forekommer ogsaa i Sonderjylland, f. Ex,

ved Flensborg, og i Niirrejyllands vestlige Deel, f. Ex. ved

Viborg og Ribe. Den er vistnok almindelig i hele den vest-

lige Deel af Landet. Derimod har jeg intetsteds Vest for

Store Relt seet .S. fragilis L.

S. undulata Ehrh. Hellebæk.

Lycopodium annotinum L. Hornbæks Plantage.

([Ved efterstaaende Titlæg til Jensens „Bryologia danica" har jeg

Orden, som i denne Bog er benyttet, da jeg ikke paa dette

Sted vil begynde en Kritik af det fulgte System, men blot

supplere Kjendskabet til Arterne.

En * efter et Artsnavn betegner, at den kun er funden

steril her i Landet; efter et Voxested, at den paa det op-

givne Sled manglede Frugt.)

Astomum alternifolium Hmpe. Paa Hr. Jensens Exemplarer af

denne Art kan jeg ikke opdage nogetsomhclst Kjendetegn,

der kunde skille dem fra A. subulatum. De mangle Side-

skuddene, som saagodtsom ere det eneste Mærke, der adskil-
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ler disse Arter; heller ikke har jeg kunnet opdage særskilte

Hanblomster. Overhovedet nærer jeg stor Tvivl, om man

med Rette kan adskille disse to Arter.

Astomum nitidum Hmpe. Anforcs af Jensen som sandsynligt fo-

rekommende; skjondt dengang ikke funden i Danmark. Til

denne Art henhorer Exeraplarer, som jeg har samlet paa et

leret Dige ved 6. Skjerninge i Sydfyen og urigtig antaget

for Phascum curvicollum paa Grund af de temmelig lange

og stærkt boiede Borster.

Acaulon muticum Mull. Egebjerg paa Falster (Koch!).

Phascum crispum Hdw. S. Kirkeby paa Falster (Koch !).

P. curvicollum Hdw. Voxestedet „Skjerninge" udgaacr.

Ephemcrum patens Hmpe. Ollerup i Sydfyen.

E. scrratum Hmpe. Holme v. Aarhuus (Fausb.).

Sphagnum fimbriatum Wils. (Bryol. Britt. p. 21. Schimp. monogr.

Tab. 15). Nærmest beslægtet med S. acutifoliura, men ad-

skilles let fra den ved de sliirre Slængelblade, som foroven

ere fliget-fryndsede uden Spiraltraade eller Porer og ved de

store faste Perichætialblade. Desuden mangler den altid

den rode Farve, der som oftest udmærker S. acutifolium,

Grenene ere meget tynde og nedadkrummede. Denne mær-

kelige Art er uden Tvivl meget almindelig her i Landet, men

oversået paa Grund af den habituelle Lighed med S. acuti-

folium. Jeg har samlet den steril ved Hjortlund nær Ribe,

nord for Kongeaaen; ved Horby i Vendsyssel og Pedersborg

i Sjælland; frf. ved Estrup i Vendsyssel blandt Paludella og

Bryura cinclidioides. Den er en af de hyppigst fructifice-

rende Arter.

5. laxifolium Miill. (S. cuspidalum var. plumosum Schimp). Den

sammenlignes af J. med S. acutifolium, med hvilken den

kun har meget liden Lighed, derimod staaer den meget nær

ved S. cuspidatum, med hvilken Schimper forener den. Den

mangler efter ham ethvert constant Skjelnemærke. Frf. ved

Skjoldemose i Sydfyen; Viborg (Strandgaard!}; Sehested i

Sonderjylland (Scbiotz!).
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Sphagnum subsecundum^.E. Saavel ved Habitus som ved enke

Charaklerer saa vidt forslijellig fra S. cuspidalum. fra hvilk

J. vanskeligt adskiller den, at de neppe kunne sammenli

nes. Hjortlund*; Rodding*.

I. (MiiileriSch. syn. p. 686). Ribe Mose (Fal

S. rigidum Schimp. (Syn. p. 678. Monogr. tab. 18. S. compaclum

Brid. ex p.). Meget nær beslægtet med foregaaende, men

adskilles ved meget tætte, haarde blaalig-gronhvide Tuer.

Stænglerne have færre Hovedgrene, men ere meget tæt be-

satte med Bundter af korte, aabne eller nedboiede butte

Smaagrene; Stængelbladene ere meget mindre uden Spiral-

traade, Greenbladene mere hule, bredere, men mindre ind-

rullede i Randen^ Spidsen hætteformigt sammentrukken. Fra

S. cymbifolium var. compactum adskilles den strax ved de i

Spidsen tandede Blade, der mangle de fremstaaende Celle-

knuder paa Ryggen. Fembe Vest for Sæby i Vendsyssel*;

formodenlig flere Steder. De af mig samlede Exemplarer

hore til var. ^ compactum. Hovedarten har jeg faaet frf.

den i Hareskoven i Sjælland.

Distichium capillaceum Br. Sch. Lellinge ved Kjoge (J. Lange !)v

flere Steder ved Soro ; Ribe (F. Muller !) ; fl. St. v. Aarhuus (Fausb.).

Conomitrium osmundioides Mull. Satrup v. Horsens (Fausb.).

Fissidens liloxami Wils. (exilis Hdw.). Svendborg; Korseiitze

Skov paa Falster (Koch!).

Entosthodon ericetorum Mull. Denne tor Danmark nye Art, paa

hvilken J. gjor opmærksom (p. 56) som mulig forekommende

paa Hedejord, er funden ved Tved nær Ribe af Hr. F. Miil-

ler. Foruden ved de af J. angivne Kjendetegn udmærker

den sig ved den næsten blodrode Kapsel.

Amblyodon dealbalus P. B. Viborg* (Strandgaard !) : Ostbirk (Fausb.).;

Moser ved Ringkjobing (Fausb.).

Buxbaumia induscata Brid. Mell. Mosgaard og Marselisborg Skov

(Fausb.).



Catharinea tenelta Roehl. Oslbirk (Faush.)5 Holme (Faiisb.).

Polytrichum striclum Menz. (jiiniperinum ^ alpcstrc aiitt. Jensen

p. 64. P. affineFk.). Denne Art eller Varietet — jeg er til-

jeg aldrig har seet P. juniperinum paa de samme Lokalite-

ter — kjendes fra sidstnævnte, foruden ved de af J. anfortc

Kjendetcgn, ved meget slankere Væxt og derved at Bladene

i tor Tilstand ere tæt tiltrykle til Stængelen, især paa de

unge Skud. Meget almindelig i hoilliggende Spliagnumsrao-

ser i Sjdfyen, hvor P. juniperinum er temmelig sjelden

;

Estrup i Vendsyssel.

Polytrichum gracile Menz. Lyngby Mose (J.Lange I) ; Horreby Lyng

paa Falsler (Koch!); Norup Mose i Fyen (Frk. Rosenberg!);

Kokhusct i Jylland (Fausboll!); Urup (Fausb.).

Georgia Mnemosynum Ehrh. Horreby Lyng (Koch).

Mnium androgynum L. Hist og her ved Soro, i Sydfyen og ve!

over hele Landet; Voer Ladegaard (Fausb.). Fructificerende

har jog kun seet den fra Horreby Lyng paa Falster (Koch I).

M. stellare Hdw. Flere Steder ved Soro*; Holme (Fausb.).

M. pvnctatum L. Almindelig paa Halvoen.

M. rostratum Schw. Flere Steder paa Falster (Koch!).

M. affine Bland. Med Frugt ved Soro og ved Rodkilde i Sydfyen.

M. serratum Brid. Frederiksværk.

Bryum turbinatitm Hdw. Hist og her paa Falster (Koch!).

B, turb. y latifolium Br. eur.* (Br. Schleicheri Schw.). Tuerne me-

get tykke og hoie, Bladene store, brede, hule. Eveldrup (Dr. !).

B. Duvalii Voit. Til denne Art henhorer kun Exemplarer fra

Estrup i Vendsyssel. All ovrigt tilhorer en Varietet af B.

pseudotriquetrum med lange Nyskud, noget mere end sæd-

vanlig nedlobendc Bladvinger og fjerntsiddende Blade.

B. neodamense Itzs. (B. pseudotriquetrum å. cavifolium Sch. syn.

p. 376). Nielstrup i Sydfyen*; Soro*; Systofte paa Falster*

(Koch !).

//. obconicum Hsch. De til denne Art af C. Muller henforte In-

divider fra Gyrstinge, henhore utvivlsomt til en Varietet af



apillare. B. obconicuin bor altsaa udgaae af Fortegnel-

iBrid. Sor6;011erupiSydfyen; Næsby ved Logstor.

B pallens Sw. Ronne paa Boniholra (Schjotzl); Mosso (Fausbolll).

H. uliginosum Br. Sch. Hist og her paa Falster (Koch!).

//. inclinatum Br. Sch. Sori) : Estrup i Vendsyssel.

B. cernuum Br. Sch. (B. penduhim Sch. coroU.). Long ved Soro

(J. Lange!); Arrild ved Ribe (F. Muller!); Fregerslov Mose

og Haldum i Jyll. (Fausb.!).

B. erythrocarpum Schw. Hist og her paa Falster (Koch 1) ;
Lund-

bykrat ved Aalborg (Morck!); Ostbirk (Fausboll!); Haldum

(Fausb.!); Ribe (F. Miill.!).

B. atropurpureum W. M. Soveien ved Soro; flere Steder paa Falster

(Koch!): Sohngaardsholm ved Aalborg (Morck I); Haldum

(Fausb.!).

B. pyriforme Sw. Haldum paa Kalk (Fausb.!).

B. albicans Wg. Bjorup paa Falsler* fKoch!).

B. crudum Schreb. Sorgenfri frf, (J. Lange!); Egholm i Jylland

frf. (Morck!): Ostbirk (Fausb.); Hald ved Viborg frf. Sam-

elongatum Dicks.

Dicranum undulalum Turn. Rigtige Exemplarer af denne Art har

jeg kun seet fra Ruderhegn (frf.) og Boserupskov* (Jen-

sen); Sorii*. Alt andet, hvad jeg har seet under dette Navn,

tilhorer fiilgende.

D. palustre Br. eur. (1,79. Sch. syn. p. 91. D. Bonjeani de Not.

C. Miill.). Denne smukke Art er vistnok almindelig her i

Landet i Torvemoser, men ikke adskilt fra D. undulalum,

under hvilket Navn jeg har den fra alle Provindser (ogsaa

med Frugt fra et Par Steder). Fra D. undulalum skjelnes

den ved mindre robust Væxt, tyndere, i Randen og især

paa Nerven mindre skarpt saugtakkede Blade, som ere min-

dre eensidige; enkelte Frugier i Svobene; kortere, mindre

boiet Kapsel. I flere Henseender nærmer den sig mere D.

scoparium og D. Bergeri, men skjelnes i Almindelighed let



fra dem begge ved de stærkl bolgede, blode, glindsende

Blade og det losere Cellevæv.

Dicranum liergeri Bland. Voxestedet „Svendborg« udgaaer.

D. ScoUianum Turn. Sijondt flere af de Arter, som liave regel-

mæssig opret Kapsel, efter deres ovrige Forelomst kunde

D. longifolium som dansk. Hertil kan nu foies ovennævnte,

der er samlet steril af Hr. Schjotz paa Bornholm og med

Frugt sammesteds af Hr. Jensen („D. fuscescens" ex p.).

Den danner tætte, bruungule Tuer; Bladene ere kun lidet

eensidige, torre lidt krummede i Spidsen, glindsende, fra

bred Basis sylformede, heelrandede, med tyk, udlobende

Nerve. Kapselen bleg, cylindrisk, opret, uden Striber, med

lille Mund og meget korte Tænder; Laaget med lang Syl-

spids. Den meget nærstaaende D. fulvum, som rauligviis

ogsaa kunde findes her, afviger blandt andet ved længere

Tænder, morkere Kapsel, der med Alderen bliver sort, læn-

gere Blade, som ere roere eensidig krummede og i Spidsen

tandede.

D. longifolium Ehrh.* Stene i Sonderskov ved Soro.

Campylopus flexuosus Brid. (Dicranum Hdw.). For denne Art,

saaledes som den opfattes af Schimper og Wilson, kan her

i Landet kun opgives eet sikkert Voxested, nemlig Kobber-

molleskoven ved Flensborg hlanål Leucobryum (J. Langel).

Men ogsaa Dicranum Schleicheri Jensen hiircr til denne Art.

Den afviger kun fra Afbildningen i Br. eur. og Schimpers

Exemplarer ved noget mere jevnt aftagende Bladspids; fra

Campyl. densus (Dicranum Schleicheri) derimod ved smal-

lere Nerve, mindre Celler undtagen de nederste og ved de

rodbrune Basisceller. Hr. Lindberg troer ogsaa at kunne

henfore D, brevipilum Jensen til Campyl. flexuosus; men

den afviger formeget baade ved Ceilevæv (el stort Parti storre

Celler ved Bladets Basis), Bladform (jevnt aftagende), for-

holdsviis bredere Nerve og fastere Consistens af Bladet til

at kunne forenes med denne. Til Camp. brevipilus horer
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den imidlertid heller ikke, da den afviger ved Mangel af

Haarspids og meget andet. Efter rain Mening horer den til

C. densus Br. Sch., med hvilken den synes mig overeens-

stemraende i alt, undtagen at de nederste Celler i Bladet ere

rodbrune som hos C. Qexuosus.

C. torfaceus Br. eur. 1, 91. Meget liig foregaaende, men adskilt

ved mere ugrenet Stængel, som kun forneden har Rodfiit,

medens denne hos C. flexuosns gaaer til Toppen, mindre

tætsiddende Blade med kortere og bredere Basis, smallere

og forholdsviis længere borsteformet Spidse, smallere Nerve^

mere aabent Cellevæv. Vorbjerg i Jylland (FausboU!); raad-

dent Træ i en Torvemose ved Skjoldemose i Sydfyen.

Campylopus fragilis Br. eur. 1, 90 (Dicranum Funkii C. Miill. syn.).

Adskilt fra C. flexuosus ved lavere, tættere, guulgronne Tuer,

der indvendig ere hvidlige (ikke som de foregaaende rodlige)

;

Grenene korte, tæt samlede, meget skjore; Bladene skjiire,

forneden hvidlige, glindsende; Cellevævet mere aabent, uden

de rodbrune Basisreller. Skovbakke ved Kobbermi3lIen ved

Flensborg mellem Dicranum scoparium •, Torvemose ved Pe-

dersborg nær Soro. Fruglformen hos alle disse 3 Arter er

eens, og det er maaskee ikke ret at adskille dem som Ar-

ter, imidlertid have de et forskjelligt Habitus foruden de

anforte Charakterer og Overgangsformer ere hidtil ikke iagt-

tagne.

C. densus* Br. eur.? (1, 93. Dicranum Schleicheri C Miill. nor*

Jensen. D. brevipilum Jensen p. 95?) ; see under C. flexuosus.

Dicranum denudatum Jensen p. 95 bor udgaae. Den tilhorer en

Form af Ångstromia heteromalla, som er frembragt af Voxe-

stedet, fugtig Torvejord. En enkelt tilstedeværende Kapsel

viser det tilstrækkeligt, ligesom ogsaa Bladels Form og Ner-

ven, som er meget smallere end hos Dicranodontium.

Ångstromia subuluta Jensen p. 97 bor ogsaa udgaae af Forteg-

nelsen over danske Mosser. Hvad jeg tidligere har troet at

turde henfcire hertil, saavelsom Jensens Exemplarer fra Nord-

sjælland, tilhorer en fiin Form af Å. heteromalla, fra hvilken



Art de ikke adskille sig i nogon væsentlig Henseende. Ef-

ter Schimper Ondes den ægte Å. subulata kun i Bjergegne.

Ångstromia rufesrens Mu!l. maa uden al Tvivl findes her i Lan-

det. Den er sendt mig af Hr. FausboII, som troer al have

samlet den ved Thorsted nær Ringkjobing.

.4. cerviculata Miill. Sjelden i Sydfyen. Jeg har kun bemærket

den ved Skjoldemose.

Å. cfrvicul. (i flitgdlifera. Haldum (Fausb.).

Å. crnpa Miill. Lundbykrat ved Aalborg (Morck!); Skaade (Fausb.);

Thorsted (Fausb.).

I.cptotrirfmm hnmomallum Flampe. Sonderskov ved Soro, faa

Me>$ea Innghela Hdw. Ilorreby Lyng paa Falster (Koch!).

Bartramia cakarea Br. Sch. Falster: Klint ved Ostersoen (Koch !).

h. marchica Jensen p. 106. De sterile Exemplarer, jeg har hen-

fort til denne Art, som jeg dengang kun kjendte af Beskri-

velse, afvige noget i Bladform fra Exemplarer fra Zweibrucken,

samlede af Bruch (meddeelte -af Hr. Lindberg), og fra Af-

bildningen i Br. eur., idet Bladets Basis er bredere i For-

hold til Længden. Ved meget lange og tynde, nedliggende

Grene afvige de desuden saavel fra denne som fra B. fon-

lana. xMaaskee tilhore de dog en af denne sidste Arts mange

Varieteter. Exeraplarerne fra Bornholm tilhore B. fontana.

B. marchica bor altsaa indtil videre udstryges af Danmarks'

Flora.

II. ityphylla Brid. Soro; Ostbirk (Fausb.); Skaade (Fausb.).

B. pomiformis Hdw. Soro.

Encalypla streptocarpa Hdw. Skaade (Fausb.).

Harbula lævipila Brid. Ikke sjelden ved Soro, ogsaa frf.; histog

her paa Falsler (Koch). Den voxer ogsaa undertiden paa

Stene, f. Ex. i Soro Akademihave.

Barbula latifolia Br. Scb.» Falster ved Horreby, Horbelov og S.

Kirkeby; de 2 sidste Steder paa Steen (Koch!); ved Horne

i Sydfyen paa gamle Træer; ved O. Skjerninge sammesteds

paa Tommer og Steen.



Barbula rotundifolia Hrtn*= Tortula papillosa Wils. Bryol. Britt. p.

135, hvilket Navn er ældre end Hartmanns og derfor bor

optages. Den synes itke at være kjendt af tydske og franske

Botanikere, skjondt den uden Tvivl ogsaa forekommer der.

Her er den meget almindelig, vistnok over hele Landet.

Den forekommer ogsaa paa Steen: Soro Akaderaihave.

B. tortuosa W. M. Skaade (Fausb.).

B. fragilis (Wils.)* (Br. eur. H, suppl. 4). Nærmest beslægtet

med B. tortuosa. Tætte Tuer; Slængelen med faa Grene

eller ugrenet, tæt bladet og med bruunt Rodfilt; Bladene op-

rette, stive, i tor Tilstand oprette eller noget snoede, hcel-

randede, fra lancetformet Basis med lang sylforraet meget

skjor Spids, der heelt udfyldes af den brede, trekantede

glindsende Nerve; Cellerne i den nederste Deel af Bladet

Parti mindre, fiirkaritede Teller med BladgriJnt. Tvebo;

Hanblomsterstanden endestillet, skivedannel med talrige Han-

blomster; Kapselen cylindrisk; Laaget langt og krumt; Tæn-

derne meget skjore og let affaldende. — Denne mærkelige

Art, som forst er funden i Nordamerika, men for faa Aar siden

opdagedes paa Dovre af Brodrene Hartmann, og senere er fun-

den paa Kinnekulle i Sverrig af Lindberg, er meddeelt mig

af Jensen under Navn af B, tortuosa jg rigida (bestemt af

C. Muller) fra Bobbeaaen paa Bornholm, og det er vistnok

denne Art, der sigtestil i Byrol. dan., naar der omtales en Form

af B. tortuosa med ukrusede Blade og stærkt glindsende Nerve.

B. convoluta Hdw. Almindelig ved Soro, saavel paa Gaderne som

paa Gangstier i Skove; Ollerup*.

Trichostomum rubellum Rabenh. Ribe (F. Muller!); almindelig i

Soroegnen.

T. tophaceum Brid. Næsby ved Logstor paa Leerskrænter; Ka-

thrinebjerg Molle ved Roeskilde (Jensen under T. trifarium).

T. rigidulum Sm. Broen over Flåds Aa ved Fol nær Ribe |F.

Muller!}. Sterile Exemplarer fra Steengjærder ved Aastrup

og Ollerup i Sydfyen hore maaskee hertil.



Trichostomum trifarium Sm. er efter Wilson en lille Form af T,

tophaceum Brid., og til denne Art synes ogsaa Jensens

Exemplarer fra Roeskildeegnen at hore.

Potlia lameolata Mull. Soro ; flere Steder paa Falster (Koch!);

Ollerup, ellers ikke bemærket i Sydfyen; Haldum (Fausb.!).

P. cavifoiia El.rh. Aarhuus (Fausb.).

P. minulula Ihnpe. Bcliitigegaard og Bjorup paa Falster (Koch !).

P. Ueimii Fiirnr. Falster ved Guldborgsund (Koch!); Voxestedet

„Staagcrup" udgaaer; de der samlede Exemplarer tilhore For-

men ^ al I>. eustoma.

Weissia cirrala Hdw. Ostbirk (Fausb.); Skaade (Fausb.).

ir. cindida IJrid. Soro; Falster almindelig (KochI).

\V. mirosloma Miill. (Gymnostomum Hdw.). Ikke bemærket paa

Falsler (Koch). Exemplarer fra Aalborg (samlede af Justits-

(Br. eur. 1, 17), der dog neppe er andet end en Varietet

med fladrandede, lidt mere udspærrede Blade.

Zygodon viridissimus Brid.* Den forekommer paa alle Slags Træer

og undertiden ogsaa paa Steen.

Z. conoideus H. T. (Z. Brebissoni Br. eur. III, 206). De her i

Landet samlede Exemplarer (Haderslev og Flensborg) stemme

i Cellevæv og Bladform ret vel overeens med franske Exem-

plarer, men ikke ganske med Beskrivelsen hos Schimper og

Bladene, der ere bredere og have mere jævnt aftagende

Spids end Z. viridissimus, medens de angives at skulle være

smallere og jevnt tilspidsede. De stemme saaledes i Blad-

form overeens med Z. Forsteri Wils. (Z. conoideus Br. eur.

III, 207), hvortil Jensens Beskrivelse nærmest horer, men

adskilles tydeligt fra denne ved det tættere Cellevæv. Teg-

ningen i Fl. dan. 2ol(J gjengiver tydeligt J. Forsteri, men

stemmer ikke overeens med Originalexemplarerne fra Haderslev

med Hensyn til Bladets Basisceiler, eger formodenlig tegnet eller

suppleret efter Afbildningen iBr. eur. Tænder har jeg ikke kun-

net opdage, men Exeraplarerne ere faa og i maadelig Tilstand.



Orthotrichum obtusifolium Schrad. Soro*; Falster* almindelig

(Koch). Med Frugt har jeg kun seet den fra S. Kirkeby

paa Falster (Kochlj.

O. cupulatum Ufm. y. riparium Br. eur. III, 209. En udmærket

Varietet, som adskiller sig fra Hovedarten ved morkegronne

Tuer, stor, fuldkommen nogen Hætte, udskydende Kapsel,

der i tor Tiistand er stærkt indkneben paa Midten, yngre

lyseguui, ældre morkebruun. Den voxer paa overskyllede

Stene i Aaer og er meget almindelig i Sydfyen og vist i hele

Landet (jeg har seet Exemplarer fra Sjælland og Bornholm).

Til denne henhorer all, hvad jeg har seet her fra Landet

under Navn af O. rivulare Turn., som er en meget afvi-

O. Sturrnii Hoppe et Ilsch.? (Br. eur. III, 209). Denne Art

den adskiller sig ved Kapselens Form, mere haarct Flætte,

hvilken den skilles ved crikell Miin(ilie.si.-lning af 16 oprette

Tænder, krukkeformet, kun under MundiiigcM indkneben og

utydelig 8-stribet Kapsel. Flere Sloder i Sydlyen og paa

Moens Klint har jeg samlet Exemplarer, som jeg Iroer al

til sikker Bestemmelse, desuden ere Indre-Tænderne hos O.

rupestre saa flygtige og, hvis jeg ikke tager meget feil, ofte

aldeles ikke tilstede, saa at det bliver meget vanskeligt at

adskille disse to Arter. Muligviis turde O. Sturrnii endog-

saa kun \ærc en Form af O. rupestre.

skjellig fra O. diaphanum, hvoraf Jensen antager den for en

haarlos Form. Jeg kjender den kun af Afbildningen i Br.

eur. og Beskrivelse og tor ikke have nogen Mening derom,

men da det Exemplar, hvorefter J. har oplaget den i Bryol.

dan. er tor ufuldstændigt til at bestcinnics, bor den idet-

mindste indtil videre udgaae al lorli'gnelsen o\ir diuiske



•iatum Hdw. Dette Navn er vel ældre end O. lejocar-

pum Br. Sch., men del sidste bor dog foretrækkes, da Navnet

striatum er upassende og vildledende anvendt paa den eneste

Art med ustribet Kapsel, og desuden oprindelig ikke er givet

denne, men en Sammenblanding af denne og flere andre

<jeUii H. T. Almindelig ved Soro* og i Sydfyen*; flere Ste-

der paa Falster* (Koch).

Iramineum Hsch. Vistnok den almindeligste Art i hele Lan-

.det, da den ncppe mangler paa noget Skovtræ, og desuden

hyppigt voxer paa Træer i Haver og paa Steen.

Kanal (Liebm.!): Ronnede; Soro almindelig; flere Steder i

Sydfyen: Eveldrup i Jylland (Dr.!). Vistnok almindelig i

hele Landet. Schimper anvender i sin Synopsis Navnet fallax

paa denne Art, medens han restituerer Swartz's Navn pumi-

lum for O. fallax Autt., hvad der let kan give Forvirring.

fallax Bruch. et autt. (O. pumilum Sch. syn. p. 263). O.

Skjerninge og flere Steder i Sydfyen; Soro.

tenellwn Bruch? Paa gamle Piletræer flere Steder ved Olle-

rup og ved Horne i Sydfyen. -'

fasdgiatum Bruch (Br. eur. HI, 216). Skjondt jeg meget ofte

har været i det Tilfælde ikke at kunne sige med Bestemthed,

denne vanskelige Slægt er det lidt umuligt, naar man ikke

paa engang kan have alle Organerne tilstede — og ofte har

været tilboieJig til med Jensen at ansee dem for Former af

samme Art, er dette dog en Sag, der maa kunne bevises,

saalænge de dygtigste Bryologer saa bestemt erklære dem for

forskjellige. Som oftest er det heller ikke svært at paavise

Forskjellen, der ikke indskrænker sig til det af J. angivne,

men ogsaa beslaaer i al Bladene ere kortere tilspidsede,

Kapselen kortere og tykkere, mere indsænkt og Hætten vi-

dere. — Mederis O. fastigiatum saaledes paa den ene Side

staaer meget nær ved O. affine, slaaer den paa den anden
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Vanskeligheden ved Bestemmelsen foriiges meget betydeligt.

Forsijelien mellem disse er endnu mindre og bestaaer for-

nemmelig kun deri, at Hætten hos O. patens er endnu mere

klokkeformet og blegere, Kapselen blegguui, kortere og med

lidt videre Munding, I.aagets Spids kortere, hvorhos Skeden

som oftest skal være besat med lange Haar. En Form,

der med Undtagelse af det sidste Kjendetegn slemmer tem-

melig overeens med Afbildningen og franske Exemplarer, har

jeg samlet ved Soro, og, da den angives almindelig i Tydsk-

land, forekommer den vel ogsaa her i Landet.

Orlhotnchum speciosum N. E. Hist og her paa Falster (Koch);

flere Steder ved Sorii.

O. coarclatum Br. Sch. (Ulota Bruchii Hornsch, Sch. syn. p. 256).

De bornholmske Exemplarer, jeg har seet, henhore til O,

crispulum. Derimod har jeg samlet ægte Exemplarer paa Store

Klint paa Moen. Foruden de anforte Kjendetegn adskilles den

fra O. crispum ved stcirre, mere robust Væxt og længere Borste.

O. crispulum Hsch. Gjelte Skov; Soro; flere Steder i Sydfyen

;

Silkeborg, Vistnok ikke sjelden.

O. pulchellum II. T. Soro (J. Langel); Korselitse paa Falster

(Koch); Hofmansgave (Frk. Rosenberg I); paa Thorseng har

jeg ikke funden den.

O. juUandicum Brid.* Falster ved Guldborgsund (Koch 1).

(Jrimmia Bartmanni Schimp.* (syn. p. 214. Gr. incurva Hartm.

Skand. flora ex p. Gr. apocarpa d. gigantea Jensen ex p.).

Store, lose, grongulc eller brune Tuer. Slængelen indtil 2"

lang, grenet; Bladene lancetformede, jevnt tilspidsede, de

ovre med raegel kort Haarspids, Randen tilbagerullel, i frisk

Tilstand udstaaende med opadboiet Spids, torrc tiltrykte^

krummede; Cellerne smaa, kun lidet tiltagende i Storrelse

mod Grunden; Frugten ukjendt. I Spidsen af Grenene har

den oftest en Samling af stilkede Forplantningskorn uden

Paraphyser, men omgivne af korte, ægformede, ukjolcde

Blade med flad Rand. Den staaer nærmest ved G. tricho-



phylla, men adskilles let ved de storre, uregelmæssige Tuer,

korte Haar, Bladcellernc ved Grunden, som ere kortere med

bolgede Ilande o. s. v. Meget almindelig i hele Landet paa

Steen især i Skove.

Grimmia trichophylla Grev. Voxestedet „Svendborg" rettes til Arre-

skov i Pyen. De i ^sydfjenske Ogaards Veg." anforte Voxe-

stcder tilhore G. Hartmanni. Steril har jeg funden den ved

Haven i Vendsyssel.

G. commutata [lub.?* (Br. eur. III, 256). Slore, lose, morke-

gronne Tuer; Stængelen træagtig, forneden med meget smaa

Blade, foroven Bladene lange med kort, næston glat Haar-

spids, aabne, ikke iniiruilede i Randen; Cellerne foroven

meget smaa, runde, uigjenncmsigtige , forneden langstrakt

rectangulære med lige Sider, klare; Frugtstilken opret; Frug-

ten stor, ægformet, trind; Laaget med skjævt Næb, neppe

halv saa langt som Frugten; Hætten eensidig. Fra denne

Beskrivelse afviger sterile Exemplarer, som jeg har samlet

ved Nielslrup i Sydfyen og Hjortlund Kirkegaard ved Ribe,

ved fastere Tuer, de forholdsviis længere nedre Blade, den

tilbagerullede Bladrand og kortere Haar. Hr. Lindberg har

imidlertid troet, at kunne henfore dem til denne Art, og

Ceilevævet slemmer ogsaa vel overeens med svenske Exem-

plarer. Desværre ere Grimmierne saa ofte sterile her i Lan-

det, hvor de kun have Rullesleen at voxe paa; vi vilde vist-

nok ellers finde endnu flere Arter, som vi nu oversee.

G. funalis Br. Sch. (G. Schultzii Sch. syn. p. 208). S. Kirkeby

paa Falster (Koch I).

G. palens Br. Sch.* (Racomitriura Sch. syn. p. 22ti). Hjortlund

Kirkegaard ved Ribe.

G. arkiilaris Mull. Ostbirk* (Fausb.).

G. fascicularis Mull.* Ourupgaard paa Falster (Koch I).

G. canescais Miill. Falster langs Ostersoen (Koch I).

G. lanuginosa^liiW. Fructificerende flere Steder i Jylland (Fausb.).

G. hi'lerostuha Miill. Flere Steder paa Falster (Koch I); Soro;

vistnok over hele Landet.



Diphyscium foliosum Mohr. Træden Skov (Faiisb.); Marselisborg

Skov (Fausb.).

Pterigynandrum grarilelldw., som hidtil ikke er funden mod Frugt

her i Landet, har jeg i de 3 sidste Foraar funden med en-

kelte Frugtkapsler paa en Bog i 2deii Philosophgang ved Soro.

Leptohymenium heteropterum Jensen* non Hub. (Heterocladium

Br. Sch. Br. eur. V, 480. Hypnura R. Spruce). Den Mos,

som Jensen beskriver og afbilder fra Bornholm under dette

IVavn, tilhorer Hypnum heteropterum Spr., der er nærmest

beslægtet med H. dimorphum Brid., medens Htibeners Navn

tilhorer en Varietet af L. filiforme (^ crassius Harlm.). De

fleste Forfattere have sammenblandet disse to meget forskjellige

Planter, men iBr. eur.ogSchimperssyn. ere de klart fremstillede.

X. filiforme Hub.* (Pterigynandrum Hdvv. Br. eur. V, 460). Usad

Jensen udtaler som Haab, at denne Art vilde blive funden

paa Bornholm, var alt gaaet i Opfyldelse, da det udtaltos.

Af de Exemplarer afHjpnum heteropterum, som J. har med-

deelt mig fra Bornholm, tilhore nemlig nogle ovennævnte,

som adskilles fra Hypnum het. ved kortere og tykkere Grene,

tiltryktc Blade, der ere meget kortere og ikke jevnt udlo-

bende, men afrundede med en lille, kort, ligesom paasat

Spids, mere hule og mindre stærkt tandede i Randen. Tuerne

ere dernæst fastere, og Farven bruunguul (ikke gronguul).

Selv afseet fra Frugtstanden, der skal være meget forskjel-

lig, men yderst sjelden forekommer, er disse to Arters Hen-

forelsc til forskjellige Slægter vistnok beretliget.

Lemodon sciuroides Schv. Med Frugt paa en Ask i 1ste Philo-

sophgang vod Soro, April 1861.

Climacium dendroides W. M. Med Frugt flere Stoder ved Kjo-

benhavn (J. Langel); Soro (J. Langel); Ostbirk i Jj iland

(Fausbolll); Ollernp.

Neckcra cumplanata Hub. Ikke sjelden med Frugt i Sydtyon:

N. pumila Hdw. har jeg funden fructificorende ved Sæbygaard i

Vendsyssel foruden flere Steder i Sydfyen.



^eckera crispa Hdv,. Paa Træer hist og her i Jylland* (Faush.!).

Uypnum undulutum L. flæsede Skov ved Gisselfeld; lemmolig

almindelig i Skovene paa Halvi-ens Oslky slog ikke sjeiden i Frugt.

i/, elegans Hook.* (Musci exol. t. 9. Wilson Bryol. britt. p. 408,

t. LIX, C. Mull. Synops. II, 2(i0. H. planifolium Brid.

bryol. univ. II, -111). Til denne smukke Art, som forst for

den synes at være temmelig almindelig, og i Sverig, hen-

horer uden Tvivl en sleri! Mos, som er sendt mig af Jen-

sen fra Bornholm under Aavn af II. silesiacum determ. C.

Muller. Maaskee ogsaa Individer frq Gandlosc i Sjælland,

sendte af samme utuior Navn af II. piilchellum, hore hertil,

men de ere for unge til at bestemmes niiiagtigt. Den ligner

meget H. denticulatum, men afviger ved mere fjerntsiddende

Blade, som ere længere, næsten haarformede, tilspidsede, med

enkelte tjerne Tænder i Spidsen; Cellerne langstrakte, mindre;

Hovedstængelen af fastere Consistens, nedliggende ligesom

de korte, uregelmæssige Grene, medens H. denticulatum

oftest træffes med bortraadnende Hovedslængel, eenslange,

oprette Grene. Denne danner nedliggende, tætte Tæpper

paa Jord og raaddent Træ, der strax ere ioinefaldende ved

deres smukke Silkeglands, som de ogsaa bevare i torret Til-

stand. Frugten er meget sjelden. Tvebo.

H. cupressifofme L. x resupinatum Schimp.* Csyu. p 627. H.

resupinatum Wils. BryoU britt. p. 398, t. XXVII). Paa et

Steengjærde ved Kongskilde Molle nær Soro har jeg samlet

hængende Plader. Efter Lindbergs Bestemmelse hetihorer

det til ovennævnte, med hvis Beskrivelse hos Schimp. og

Wils. og Afbildning hos Wils. det stemmer oveieens; men

da jeg ikke har seet Originalexempiarer, og de af mig ind-

samlede vare sterile, tor jeg ikke afgjore det. Exemplarerne

ligne i Habitus i hoi Grad H. incurvalum S(hr.; fra de al-

mindelige Former af H. cupressiforme afvige de ved meget

tynde Grene, ved mtirkt guulbrune, i Spidsen olivengronne,



opadrellede kun Udel krummede Blade. En lignende Form

har jeg samlet ved Trolleborg i Fyen,

Hijpnum moUuscum Hdw. Egebjerg paa Falster* (Koch).

H. riparium L. Hist og her paa Fyen og Halvoen ; almindelig

paa Falster (Koch).

ti. pseudoplumosum Brid. Soro flere Steder paa Sleengjærder

;

Ormholt i Vendsyssel.

£/. murale Neck?* Den samme Form, som Jensen omtaler fra

Skjerninge, har jeg samlet flere Steder i Sydfyen paa Stene

i Aaer og modtaget fra Huve ved Roeskilde af Jensen, altid

steril. Den stemmer ikke ganske overeens med H. murale,

ligner i Habitus Former af H. Rutabulum, men stemmer i

H. incurvatum Schrad. Trolleborg i Fyen; Thorseng; begge Ste-

H. piltferum Schreb. Meget almindelig i Sydfyen og af og til

fructificerende; hist og her paa Falster (Koch).

H. albicans Neck. Aled Frugt flere Steder ved Ollerup i Syd-

fyen; Ribe (F. Muller!); Lijgumkloster (F. Muller!).

//. albic. Y' ftavescens Jensen*. Denne Varietet, der iovrigt paa Straa-

tage oftest er gron og ikke guul, findes hist og her paa Fal-

ster (Koch) og i Sydfyen, men altid steril.

//. glareosum Bruch. Soro i Hjortnæsskoven*; Næsgaard paa Fal-

ster* (Koch I); Orbæklunde* og Staagerup* i Sydfyen.

//. plumosum L. var. paludosa Jens.* En meget afvigende Form,

der maaskee ikke lader sig forene med Hovedarten. Den
findes ogsaa i Flommen ved Soro.

II. stramineum Dicks. Horreby Lyng paa Falster* (Koch).

fJ. giganteum Schimp. (Syn. p. 642). Meget nær beslægtet med
H. cordifolium Hdw. , fra hvilken den forst nylig er adskilt

af Schimper. Den synes at være ligesaa almindelig eller

almindeligere end denne her i Landet. Jeg har Exemplarer

fra flere Steder i forskjellige Provindser af dem begge. Den

udmærker sig ved sin Sttirrelsc (ofte over 1'), alle Deles

kraftige Udvikling, den stærke Forgrening, især i Toppen,



formede Spids: de bredere Blades Iljorneceller t-rc vand-

Hare og Blonisterstandoii Ivebo (cordifoliurn er enlio).

Halvoen, f. H x. floie Steder i Vendsyssel; Skibild (J. Ldh !).

//. purum L. Ilvke sjeldeii fructifirerende paa Falster (Koch) og

i Sydfyen.

n. Stockcsii Turn. Meget almindelig i Sydfyen og vistnok i hele

Landets Skovegne.

//. reflexum Slarcke. Rjorup paa Falster (Koch!).

//. strigomm flfm.* Hjonip |>aa Falster (Koch); Thorseng; Horne

steril liere Steder ved Soro ; Leliinge i Sjæll. (J. Langel):

nere Steder paa F-alster (Koch!)

polygamum Sch. (Syn. p. 604. Wils. Bryol. britt. p. 365.

Amblystegiura Br. eur. VI, .572). Under H. riparium om-

taler Jensen en Form, der meget ligner H. stellatum. Her-

ved sigtes uden Tvivl til denne Art, som jeg har modtaget

fra ham fra Roeskildeegnen, fra Lyngbymose (J. Lange), og

selv har samlet i Torvemoser ved Ollerup. Den er formo-

denlig ikke sjelden, men forvexlet med en af de to nævnte

Arter, imellem hvilke den indtager Midlpladsen, idet den i

Charakterer slaaer nærmest H. riparium, og i Habitus meget

nær H. stellatum. Fra den forsle, af hvis Former den især

ligner var. longifolium, afviger den ved de i Forhold til

Længden smallere, mere langspidsede Blade, der ere noget

udspærrede, ved tættere Cellevæv, længere Nerve, der naaer

heelt ud i Spidsen, længere Borste samt ved den rodgule

Farve. Fra H. stellatum afviger den ved mindre tæt sid-

dende, smallere, mindre udspærrede Blade, ved Nerven,

o. s. V. og desuden fra begge ved Kjiinsforholdet, da den er

flerbo, medens H. stellatum er tvebo, H. riparium enbo (ikke



Hypnum chrysophyllum Brid. Skarrit So (J. Lange!); Soro; S,

Aislov og Horreby paa Falster (Koch!).

H. elodes R. Spruce (Lond. Journ. of Bot. 1845. Schimp. syn.

p. 601. Wils. Bryol. britt. p. 362 t. LVI). Meget nær be-

slægtet med H, chrysophyllum, fra hvilken den fornemmelig

er adskilt ved mere fjerntsiddende Blade, der ere langstrakt

lancet-sylformede, smallere og mere jevnt aftagende mod

Spidsen, og hvis Nerve er længere udlobende. Den er no-

get finere i Væxt og nærmer sig i flere Henseender noget

til folgende. Den synes ikke sjelden her i Landet. Jeg

har seet Exemplarer fra det nordostlige Sjælland (Jensen),

det nordlige Pyen (Fr. Rosenberg) og Eveldrup i Jylland (Dr.).

H. Sommerfeltii Myr. (Vet. Ae. Årsber. 1831. Br. eur. VI, .582-

Sch. syn. p. 600- H. stellatum c. tenella Jensen). Fiin

som H, serpens, med hvilken den har nogen Lighed især i

Kapselformen. Bladene tætsiddende, fra hjerteformet Basis

hurtigt meget smalle og langspidsede, i Spidsen næsten sam-

menfoldede, nervelose, udspærredo, i Grenenes Spids under-

tiden lidt kloformigl krummede; uregelmæssigt grenet. Gre-

nene næsten oprette; Bursten forholdsviis meget lang, rod;

Kapselen guul, krummet, tom indkneben under Mundingen.

Hele Planten smukt guul; „enbo«. Den kan neppe forenes

med H. stellatum, idetmindste har jeg ikke seet Overgangs-

former, og den staaer langt fjernere fra denne end fra H.

chrysophyllum og H. elodes. Ledoie Planlage (Jensen);

Moens Klint; Aarhuusegnen fFausboll!).

y/. trri^MUOT.Wils. (Bryol. britt. p. 36 1 t. XXV. Arablystegium

Schimp. syn. p. 594. A. fluviatile Br. eur. V, 566. H. flu-

viatile Jensen et autt.). Under Navnet H. fluviatile skjulte

der sig hidtil 2 Arter, som ere meget væsenlig forskjellige,

af hvilke den rette H. fluviatile Sw. er almindelig i Skandi-

navien og i det Hele tilhorer Norden, men meget sjcldent

forekommer i del sydlige Europa, medens ovennævnte, forst

af Wilson udskilte Art, derimod er almindelig i de sydlige

Egne, men ogsaa forekommer temmelig almindelig her i
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Danmark og et Pnr Steder i Sverig. Til denne liorer mel

lidt Mofiification Jensens Beskrivelse. Fra den ægte H. flii-

viatile Sw. skilles H. irriguum, som noget ligner H. filici-

num, ved hele Plantens storre Stivhed, stærkere Forgrening,

med kortere Grene, som ere nedliggende og rodslnaende,

medens II. fluviatiles lange, næsten udeelle Grene flyde med

Vandet. Bladene ere dernæst mere eensidige, længere og

mere skarpt spidsede, med fine Tænder i Randen (hos H.

fluviatile fuldkommen heelrandede), Cellevævet tættere og

Cellerne meget langstrakte (Kapselen tortere). Til de af

Jensen anforte Voxesteder kan jeg lilfoie Soro , hvor jeg har

samlet den med Frugt; Korselitze paa FaLsler (Koch !); Skaade

(Fausb.); Yding (Fausb.) ; Ribe* (F. Muller!) og Slesvig* (T.

Schjotz!). Derimod udgaacrVoxestedct„ Flensborg". Den der af

mig med meget unge Frugter samlede Art horer nemlig til den ægte

Hqpnum fluviatile Sw. (muse. svec. Wils. Br. britt. p. 3.59, t. LV.)

Ambiystegium Schimp. syn. p. .'}91- Br. eur. VI, .")67), og

Flensborg er saaledcs flet eneste hidlil bekjendte Voxested

i Danmark for denne nordiske Art.

U. cotnmutatum Hdw. Huliebæk paa Falster* (Koch!); Evel-

//. alopecurum L. med Frugt i Grydebjerg Skov ved Soro.

//. polyrarpum Hfm. Soro; Orraholt i Vendsyssel ; Ribe (F. Muller !).

IL vitirulosum L. med rigelige Frugter paa Næsbyhoveds Slots-

bakke ved Odense; Riis og Skaade (Fausb.!).

IL abieiinum L.* har jeg intetsteds bemærket i Fyen og i Jylland

kun paa Sandbanker ved Sæby i Vendsyssel; Falster paa

en Skrænt ved Ostersoen (Koch).

/7. delicatulum Hdw. Ved at oversee, at Jensen, som tidligere

havde deelt C. Mullers Mening om, at Hedwigs Navne for

denne Art og H. tamariscinum burde ombyltes, havde for-

andret denne Mening, kom jeg i den „sydfyenske Ogaards

Plantevæxt- til at angive denne Art som almindelig i Syd-

fyen og tamariscinum som sjelden, istedenfor omvendt.

Denne Art, som i visse Egne af Sjælland, paa Moen og



Falster (Koch) er raegot almindelig og maaskoe almindeligere

end H. tamariscinum, og af og til forekommer med Frugt,

er i det sydlige Fyen og vistnok i flere Egne meget sjel-

den eller mangler ganske. I Sydfyen troer jeg at have

funden den paa 2 Steder, men kan ikke bestemme den med

Sikkerhed, deels fordi den er steril, deels paa Grund af

Exeraplarernes paa Grund af særeget Voxested nogejt abnorme

Tilstand (det ene var paa en oversvomraet Eng),

Hypnum tamariscinum Hedw. er derimod overmaade almindelig

vistnok i hele Landet og den forekommer af og til med Frugt

i Sydfyen og ved Egebjerg paa Falster (Koch)

I Jensens Bryol. dan. opfores 255 Arter som danske. Af

disse bor efter min Mening udgaae 11, nemlig Asiomum alterni-

foiium. Sphagnum laxifolium , Bryum neodamense, obconicum,

Dicranum denudalum, brevipilum, Ångstromia subulata, Bartramia

marchica, Trichostomum trifarium, Orthotrichum rivulare, leuco-

mitrium, der deels kun ere at betragte som Varieteter af andre

Arter, deels ere urigtig bestemte. Derimod anseer jeg 3 af de

omtalte Varieteter for Arter, nemlig Polytrichum strictum, Ortho-

trichum fastigiatum og Hypnum Sommerfeltii, Antallet blev saa-

ledes 247. Naar nu hertil foies de 17 nye Arter, som jeg oven-

for har beskreven, nemlig Astoraum nilidum, Sphagnum Qmbria-

tum, rigidum, Entosthodon ericetorum, Dicranum palustre, Scot-

tianum, Campylopus torfaceus, fragilis, Harbula fragilis, Giimmia

Hartmanni, commutata?, Leptohymenium filifoime, riypnum ele-

gans, giganteum, polygamura, elodes, fluviatile, udkommer som

Tal for de i dette Oieblik bekjendte danske Mosser 264, for-

uden nogle, som ikke fuldkommen sikkert ere fundne her (Ång-

stromia rufescens, Orthotrichum Sturmii, palens).

De Bemærkninger, jeg kunde gjore om enkelte Halvraossers

Forekomst hos os, vil jeg undlade, da disse kun kunne

have ringe Interesse, saalænge vi, desværre, savne en Fortegnelse

og Beskrivelse af de Arter, som hidtil ere fundne her i Landet.



Pugillus planlarum imprimis hispanicarum,

C. Dicoty

a. Gz,mnospermæ.

1. €netaceæ.

Ephedra scoparia Lge. (in sched. pi. exsicc), 4—8" longa, ra

mosissima, rami ramulique oppositi v. verticillati, ramu-

lis stricte erectis, gracilibus, subGliformibus, virentibus, sub-

fragilibus, striato-scabriusculis: vaginæ bidentatæ; amenta

(typice) opposita, unillora
,

pedunculala, pedunculo ereclo.

longiludine amenti v. parum breviore; involucruni e tribus

vaginis (paribus sqiiamarum connatarum) decussatis forma-

plurinerviis, margine albido- membranaceis, inferioribus ad

duas tertias, superiori ad dimidiara longitudinis partern fissa.

tubo vaginæ superioris subexserlo; germen (pseudonucula

Mey.) exserlum, ellipsoideura, acutiusculum, utrinque con-

vexum, rugosum, suturis lateralibus prominentibus bicosta-

tum, tubillus rectus, apice oblique ligulato reflexo. — Spe-

cimina $ desunt.



In collibus gypssaceis ad Aranjuez (21 Mai c. fr. haud

plene maturis)!

bs. E. fragilis Desf. differt a nostra specie ramis crassioribus,

. magis fragilibus, amentis duplo majoribus, brevissime pedun-

culatis etpræcipue involucri vaginis leviter (necad dimidiam parlem)

bilobis, tubo superioris longe exserto. Magis accedit nostra

ad E. græcam C. A. Mey., sed hæc differt ramis non fragilibus,

impresso-punctalis (nec elevato-scabriuscuiis), amentis $ cernuis

(nec erectis), tubo vaginæ superioris intra vaginam sequentera

recondito. An E. Villarsii Godr. et Gren. (fl. Fr. III, 161)

hue pertineal, dijudicare nequeo, cum nonnisi planta mascula

descripta sit, quæ in noslra specie desideratur^ sed E. nebro-

densis Tin., cui E. Villarsii accedere dicitur, optime differt a

Taxus baccata L. (Hisp. Tejo).

In fagetis regionis montanæ supra pagum Encinillas (prov.

Burgos)! Oviedo (Ruiz-Pons)I

III. Cupressineæ.

Juniperus nana Willd. (Hisp. Sabina morisca). Lge. exs. Nr. 151

In regione subalpina raontium Carpetanorum (Pinar de Gua-

darrama, Cerro de las aguilas supra Navacerrada) I

J. communis L. (Hisp. Enebro).

Hine inde per Cantabriam et Caslellæ veteris partern borea-

lem (v. c. ad Encinillas)!

J, Oxycedrus L. (Hisp. Cada).

In montibus Carpetanis; San Anton pr. Malaga!

J. phoenicea L. (Hisp. Sabina).

In collibus calcareis ad Encinillas; in pinetis solo arenos(

ad portum Stæ. Mariæ!

IV. Abietincæ.



Ad promontorium Charidemum (Cabo de Gata) copiose I

y, (i. minor, arbor humilior, ramis gracilioribus , conis mi-

In monlibus prov. Murciæ ad Tobarra et prope. Murciaro

urbem ad Fiiensanla el alibil

Ftnus Pinaster Soland. (P. marilima /!?, rainor Duham.) (Hisp. Piuo

negralj.

In monlibus Carpetanis supra pagum Guadarraraa; Sierra de

Alfacar fl. granat.!

/'. tnaritima Lam. (P. marilima a. major Duham.).

In regione lillor li Canlabriæ (Bilbao) el Galleciæ frequensl

/' Pinea L. (Hisp. Pino real).

In Hisp. boreali rarior (Sanlander; in Galleria hine inde);

in Cast. ulraque frequenler culla; in montium Marianorum

regione montana arbor prædominans; ad oras Medilerranei

frequens 1

/'. silvestris L. (Hisp. Pino chopo, P. silvestre).

In montium Carpelanorum regione montana superiore ad subal-

pinam usque frequens!

lietula verrucosa Ehrh. (Hisp. ÅbedulJ.

Cuesta del Escudo (prov. Santander); el Castro (Leon)l

B. carpathica Willd.

In regione montana Galleciæ ad Santiago de Castelo et Val-

Alnu$ glutinosa Garln. (Hisp. Aliso).

In Gallecia hine inde (Santiago de Corapostela, Tuy etc);

Villafranca del Vierzo et alibi in monlibus Legionensibus

frequens!

VI. Cttpuliferx.

Corylus Avellana L. (Hisp. Avellano).



In Gallecia pr. Ferrol, Betan

Castanea vulgaris Lam. (Hisp. Caslano).

In Gallecia frequensl

Fagus silvatica L. (Hisp. Haya).

In regione montana supra Encinillas (prov. Burgos) sol

Quercus coccifera L. (Hisp. Carrasca). Lge. exs. Nr. 152.

La Mancha; in raontibus Marianis ad Valdehuertas; Carmona

Chiclana, S. Anton pr. Malaga!

Q. pseudococd/era Desf. (Hisp. Coscoja).

Cerro Zumbalejo pr. Jaenl

Q Ilex L. (Hisp.- Encina).

Per totam Hispaniam frequens, maximå vero abiindantiå ii

collibus calcareis ad Encinillas, ubi dumeta densa, humil

staturå sed copiose fructifera, format.

Q. Hellota Desf. (Hisp. Bellola).

Casa de Campo fl. Matrit. I

Q. Suber L. (Hisp. Alcornoque).

Prope oppidum Tuy Galleciæ; Sierra Morena pr. Cordoba I

<?. gracilts Lge. in sched. pi. exsicc, arbor raediocris (ad tribun

Q. llicis pertinens), ramis gracilibus ; folia coriacea, petiol<

triplo longiora, anguste lanceolata, acuminata, margine undu-

Jata, ceterum integerrima v. ieviter et remote serrata, supn

glabra, cano-viiidia, subtus dense breviterque tomentosa

pedunculus foliis brevior; cupula (1—3 in quovis pedunculo

6 basi attenuata obconico-ovalis, squamis cano-villosis, ovato-

lanceolalis, superioribus adpressis, inferioribus subsquarroso-

patulis; glans parva et tenuis, elongalo-conica, valde acu-

minata, cupula subduplo longior.

Campo de Valentin pr. Bilbao (25 Oct. c. fr.)!

Obs. Foliis angustis, utrinque valde allenuatis, cupula elongato-

contracta, glande minuta, gracili et elongato -acuminala elc

abunde ditTert ab omnibus formis Q. llicis, et quoad babitnni



potius species quasdam americanas (v. c. Q. Phellos v. Q. cinerea

Qucrcus lusitanica Lam. (Hisp. Quejigo).

Doncos Galleciæ; Encinillas (prov. Burgos): Casa del Campo

fl. Malrit. ; Escorial; in montibus Marianis a Cordoba

ad la Carolina frequensl Monasterio Exlremaduræ (hb.

Schousboe)!

,, ^, boetica Boiss.

In dumetis ad pagum Trasierra (Sierra Morena)

!

Q. Toza Bosc. (Hisp. Mclojo).

In Gailecia hine inde (Seijo, Santiago de Compostela, Lugo

etc); in montibus Lcgionensibus frequens; Escorial I

Monasterio Extreraaduræ (Schousb.J!

Q. cerrioides Willk. et Cost. (VVillk. pug. p. 124).

Jarayseco Extreraaduræ (Schousb.)! Specimina optime cum

descr. cel. Willk. 1. c. conveniunt, nisi quod folia minora

sunt (2 poll. longa, 1" lata).

Q. pedunculata Willd. (Hisp. Roble).

In Gallecia et montibus Legionensibus hine inde I .

VII. Saliciaeæ.

ad ripas fl. Minii pr. Tuv Galleciæ); in Hisp. raeii.l. cul-

.S. alba L. (Hisp. Sauce blanco).

Ad rivulos pr. Santander Cantabriæ!

.S. amygdalina L. «. discolor.

Ad margines fluviorura et rivulorum Hispaniæ borealis (Bil-

bao, Sanfander etc), centralis (Sierra Guadarrama) et

auslralis (Cordoba)!

„ * microphylla Lge., frutex prostratus foliis parvis, sublus albi-

dis. stipulis peliolo longioribus.

Ad ripas fl. Minii pr. oppidum Tuy Galleciæ!



alix purpurea L.

Cum priori ad rivulorum margines, ubi hæ duæ species,

generis celeriim in Ilispania parce repræsentati, frequen-

tissimæ, sæpe vasla saliceta formant.

. incana Schrank.

Ad ripas rivulorum Cantabriæ hine inde (Bilbao, Ontoneda

et los Perales ad flum. Pas); ad margines fluvii Darro

pr. Granatara urbem!

>bs. Hæc species vix, ut voluerunt cell. Grenier et Godron, in

tribu S. amygdalinæ collocanda est , sed ut quoad habitum,

ita et quoad characteres magis accedit ad S viminalem. et cer-

tissime ad hujus tribum (Velrix Fr.) referri debet. Amenlis

enim præcocibus subsessilibus, squamis amenti junioribus quidem

Iripeta inveni (fioribus amenti inferioribus primum evolutis)

dum S. ripariæ (ut S. viminalis) inOorescentia centrifuga esl.

S. viminalis L. (Hisp. Mimbrera).

In d.ume{is humidis, ad rivulos etc. haiid rara (Sanlander;

Gallecia pi. Ioc.)I

S. cinerea L. (Gallec. Salgeiro).

In locis humidis hine inde: Gallecia ad Santiago de Com-

postela etTuy; Villafranca del Vierzo; Sierra Guadarrama

!

„ //, aquatica (S. aquatica Sm ).

Ad ripas Q. Darro pr. Granalam urbem (13 Apr. c. fr.) I

S. oleæfolia Vill. (S. salviæfolia Link? non Rchb. ic. II. germ.

XI, .080).

Ad ripas fl. Minii pr. Tuy Galleciæ; Casa de Campo U.

Matrit. ; ad ripas fl. Guadiato (mont. Marian.)!

S. pediceltata Desf.

In Boetica (loco speciali non indicato, herb. Schousb.) I

S. aurita L. (Gallec. Salgeiro).

In locis humidis Cantabriæ (Bilbao, Santander) et Galleciæ

(Lugo, Santiago)!



I (loco speciali non indicato)

adost, qund hue pertinPre

eterminari potcst. H.rc spocic

In rogione alpina Pyrenæorum Hisp. ad Port de la Picade

et Pas d'Escalelte (20 Aur. c. 11.)!

Populus tremula L. (Hisp. Temhion).

Cucsta del Escudo (prov. Sanlandcr)!

P. alba L. (Ilisp. Alamo blanco).

In tota Hispania frequenler culta et hine inde subspontanea.

Specimina amentis androgynis legi pr. Malaga I

^ * subintegerrima Lge., foliis coriaceis persistenlibus, ovalo-

orbicularibus (junioribiis rhombeo-ovatis), obtusissimis,

obsolete sinualis v. integerrimis. Formå insignis, forsan

specifice dislincta.

In ambulacris circa Gades (Febr. c. fl. $ et ?) !
Utrera

(herb. Schoush.i!

Ylll. Irticeæ.

Crtica urens L. (Ilisp. Ortiga menor^.

In Hispania tota frequens!

V. membranacca Poir.

In agris, hortis, ruderatis Gallociæ frequens (Lugo, Ferrol.

Cobas, la Corufia, Santiago, Pontevedra, Tuy); in provin-

ciis meridionalibus hine inde (Sevilla, Cordoba, Granada.

Alineria)! In Hispania vero cenlrali eam nec ipse observavi

ua celernm vix difTert. An U. bale

Alhambræ (Apr. c. fl.)I



Urtica dioeca L. (Hisp. Oitiga mayor).

In Hispania boreali et cenlrali frequensl Meridiem versus,

ut videtur, rarescit.

Parietaria diffusa Mert. & Koch (Hisp. Pelosilla).

In muris rupiumque fissuris per totam Ilispariiam passim, et

a variis autoribus variis norainibus (P. judaica, P. offfci-

nalis, P. erecta) designata. Staturå, foliorum formå (ab

orbiculari-ovata ad lanceolatam) etc. maxime variabilis

stirps, et nonnullæ ejus forraæ excentricæ P. erectæ M. & K.

haud dissimiles, sed hæc species, Europæ boreali-orien-

talis civis, in Hispania certe non occurrit,

P. mauritanica DR., species, æque ae prior, ut videtur, polymorpha.

Præcipue duas formas insignes nolavi, ulteriori obscrvationi

dignas:

„ /?, latifolia Lge., caule simpliciusculo, foliis late rhombeo-ovatis,

abrupte acuminalis, lamina basin Vgrsus in petiolum subcon-

iracta, cymis (junioribus) gloraerato-congestis (nec elongalis,

pedunculatis).

In Hispania (circa Gades?) Cabrera in hb. Agardhl Cacillas

(Cacella?) Lusilaniæ (hb. Schousb.)

!

„ ;', minor Lge., muiticaulis, gracilis, caulibus 3-5-pollicaribus

:

foliis quam in typo 2-4-pIo minoribus, cymis laxiusculis,

Jarayseco Extremaduræ (hb. Schousb.)!

Obs. Varielates supra coramemoratæ hine {^) ad P. di/fusam,

hine (y) ad P. lusitanicam accedunt, sed notis oplimis dislinctæ,

et nisi forte specifice distinguendæ, cum P. mauritanica certe

associari debent. A P. diffusa enim recedunt caule glabrius-

culo, foliis trinerviis (nec triplinerviis), longius acuminatis,

papyraceis, caryopsi castaneo (nec nigro): a P. lusitanica foliis

acuminatis, pilosis, bractcis latioribus, cymis mullinoris,

perigonio ^ dedorato accrescenle etc. abunde distinguuntur.

P. lusitanica L.

Trujijlo et Navalmoral Extremaduræ (hb. Schousb.)!
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IX. Salsolaceæ.

1. ChenopodiecB.

Beta procumbcns Chr. Smith (H. silveslris Desf., B. diffusa Coss.

pi. crit. p. 179). Lge. exs. Nr. 159.

Gata (Dec. c. fl. et fr.)

!

U. vulgaris /?, maritima Moq. (B. maritiina L.) Ohsp. Acelga

Ad littora Occani in Cantabria (San Sebastian) et Gallecia

(Doniiios, la Coruiia, Vigo); inter Murcia et Almeria frcqu.I

j, <J, macrocarpa Moq. (B. macrocarpa Guss.) glomerulis valde

reraotis, 2-3-plo quam in formå vulgari raajoribus (fere Pisi

raagnitudine) insignis.

Malaga (Flanseler in hb. Agardh)!

Chcnopodium ambrosioidcs L. (Lge. exs. Nr. 160} (Hisp. Té de

Espana).

Circa Bilbao et Santander Cantabriæ; in Gallecia passim

CCobas, Puentedeume, Betanzos, el Burgo, Pontevedra,

Tuj); Burgos; in Hispania mediterranea frequensl

y, (i^ angusHfoUum Moq., foliis anguste linearibus, subinteger-

rimis, glomerulis minulis remotis.

In loco non indicato Boeticæ (Cabrera in hb. Ag.) I

Ch, Botrys L. (Hisp. Bicngranada).

Valladolid, Benavente (Cast. vet.)f Cadiz (Cabr. in hb. Ag.) f

La Coruna; Encinillas, Valladolid; Guadarrama; Murcia I

Ch. polyspermum L.

In ruderatis Cantabriæ (Bilbao, Santander) cl Galleciæ (Seijo,

Puentedeume, Betanzos, el Burgo)!

Ch. murale L.

Per lotam Hispaniam frequens!

„ (i. albescens Moq.

Granada, in ruderatis!
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Chenopodium album L. (Hisp. Cenizo comiin).

In Cantabria el Gallecia haud infrequens; Villafranca

Vierzo; Burgos; Sevilla!

y, /?, viride Moq.

La Coruna, Vigo, Lugo!

Blitum rubrum (L.) Koch (Hisp. Armuelles silveslres).

Burgos, Madrid!

B. viryatum L. ;', minus Vahl (Hisp. Bledamora).

Guadarrama. Escorial, Casa de Campo fl. Malrit.

!

B. capitatum L.

Boelica (circa Gades?) Cabr. in hb. Ag,!

2. Spinacieæ.

Atriplex rosea L.

In ruderatis ad Villafranca del Vierzo, Valladolid, Burgos!

Monaslerio Extremaduræ (Schousb.)!

y, /?, alba Moq. (A. verlicillala Lag.)

In ruderalis pr. Madrid (21 Oct. c. fr.)I

Obs. Glomerulis magnis, multifloris longeque r«'moli.s, briiclcis

dense et grosse tuberculalo- muricalis, colore deiiique totius

herbæ albo (ob indumenlum dense lepidoto-farinosum) a formis

slincta species nomen Lagascanum relineret.

A. hastata /9, parvifolia Moq.

In agris ad Murciam urbem!

y, Y-i
Iriang'ularis Moq. (A proslrata Bourh.)

A. obtusata Lge. ined., annua, raml ercclo-paluli v. adscendentes

;

folia crassa, inferiora oppo.sita, superiora aiterna, ovalo-cor-

data V. subhaslata, obtusissima, obsolete sinuato-dentata v.

integerrima, lepidoto- incana ; spica terminalis et latorales



drid (25 Oct.

reliqua bractcis

triplex patula L. /S, anguslifolia.

Portugalele, Sanlander, Encinillasl Almeria {Hanseler

Ad ripas fl. Manzanares pr. Madrid I

A. lilioralis L.

In ruderatis oppidi Burgos!

Obione glauca (L.) iMoq. (Lge. exs. Nr. 161) Hisp. Saladilla.

In agris et cactetis pr. oppidum Almeria, indeque per totum

tractum ad Murciam usque hine inde (Dec. c. fr.)l

O. portulacoides (L.) Moq. (Lge. exs. Nr. 162) Hisp. Cenizo blanco.

Ad littora Oceani tam in Canlabria (Port)igalete, Santander)

quam in Gallecia (Cobas, el Burgo, Pontevedra, Vigo);

in salinis pr. Murciam urbera 1

3. Camphorosmeo!.

Camphorosma monspeliaca L.

In arenosis subsalsis ad oppidulum Olmedo (Castell. vel.)

28 Jun. c. n.I

Kochia prostrata (L.) Schrad.

Ad margines agrorum pr. Valladolid (1 Jul. c. 11.) I

A'. scoparia (L.) Schrad.

In suburbiis Matriti extra portam Segovienseni (21 Oct.) I

Echinopsilon hyssopifolius (Pall.) Moq.?

Ramulus in herb. Agardhiano conservalus, olim a Cabrera



lectus) communicatus est. Ab E. hirsuto differt foliis

lihearibus, valde tomentosis, spinulis calycinis discum

æquantibus eove longioribus, apice subhamatis.

r plantas hispanicas herbarii Agardhiani, quas perlustrare cel.

J. G. Agardh mihi benevole permisit, adest frustulura Cori-

spermi cujusdam, a beat. Cabrera olim missum (loco rialali

pro more non indicato), tara imperfectum, ut vix rite deter-

minari possit. Acredit ad C. tenue Lk, spicå laxiflorå valde

interruptå foliisque floralibus caulinis similibus, sed differt

ab hoc fructu ovali-orbiculari, iate alato, apice eraarginato,

nervo foliorum subtus prominente, et potius forsan ad C
Marschallii Stev. vel ad C. marginalwn Cav., nobis incognitum^

referendum est. Ulterior invesligatio botanicorura hispanico-

rum docebit, an et quænam species hujus generis in Boetica

Salicornia herbacea L. (Hisp. Polio).

Ad litlora Oceani per Cantabriam (Portugalete, Santander)

et Galleciam (Coruna, Pontevedra); in salinis ad Murciam

S. fruticosa L. (Arthrocnemon frulicosum Moq., Lge. exs. Nr. 170).

(Hisp. Almajo salado, Sosa abicranera).

In salinis Hispaniæ mediterraneæ freqnens I

„ //, radicans (S. radirans Sm.)

Ad littus Oceani pr. Cobas Galleciæ!

S. macroslachya Moric. (Gren. et Godr. Q. Fr. III, 29, Arthro-

cnemum frulicosum y, macrostachyum Moq.) (Hisp. Sapilio).

Cum priori («) in planilie argillosa subsalsa inler Lorca et

Totana (prov. Alurcia); Cabo de Gatal

Obs. Species certissime a S. fruticosa L. distinctissima, nec,

ut censet cel. Moquin-Tandon, ejusdem modo varietas. Præter



Gren. & Godr. expositas

pericarpio (opaco , sub lente leviler papillato, fusco-cinereo,

stylo persistente terminato) arcle adhærere, dum e contrario

S. macroslachjie semina nigra, iiitida, donse rauricata peri-

carpio tam laxe inclusa sunt, ut minimo tactu cadant. In hoc

respecto igilur S. Iruticosa, ni fallor, magis affinis est S. her-

baceæ quam S. macrostachyæ, nec explicare possum, quoraodo

varii autores S. herbaceæ „pericarpium adhærens", S. fruticosæ

„pericarpium distinctum* tribiiere possint ; ideoque haud inulile

erit, in planlis vivis denuo ralionem seminis et pericarpii in his

speciebus investigare.

Suæda pruinosa Lge. ad int. (S. fruticosa rf, brevifolia Moq. in

Lge. ess. Nr. 164), rarais tortuoso-divaricatis, apice inter

fleres pubescentibus, foliis ovato-globosis, brevissimis, den-

sissime imbricatis, pruinoso-papillosis indeque glaucescenti-

bus a S. fruticosa Forsk, abunde videtur distincta, quare ad

interim nomine novo designatam, ulleriori observalioni cora-

mendo. An hue perlineat S. frutic. d. brevifolia Moq. in DC.

prodr. XIII, 2,157 ex Ægypto, nescio.

Chenopodina maritima (L.) Moq. (Hisp. Maia).

Ad littora Oceani per Cantabriara (Portugalete , Santander)

et Galleciara (el Burgo, Pontevedra); ,in salinis pr. Mur-

Ch. sativa (Gav.) Moq,

in planitie argillosa subsalsa inter Lorca et Totana C-3 Dec.

Salsola Hali L. (a, hirta et /?, Tragus) (Hisp. Maia pinchosa).

Ad lillora Oceani hine inde per Cantabriam (S. Sebastian



Portugalete, Santander) et Galleciam (Cobas, Pontevedra,

Vigo); in planitie arenosa inter Almeria et Cabo de Gaia

Salsola Kali d, tcnuifolia Moq.

Torre Gorda pr. Gades!

S. longifoUa Forsk. (S. oppositifolia Desf.) Lge. exs. Nr. 165.

(Hisp. Salado negro).

Inter Murcia et Almeria frequens (Nov.— Dec. c. fr.) ! Ma-

laga (Hanseler in hb. Ag.)!

S. vermiculata L. ^, viUosa Aloq.

Aranjuez!

„ d, microphylla Moq. (Hisp. Caramiilo).

Murcia (Nov. c. fl. el fr.)!

S. papiUosa Willk. (Iber. Halbins. p. 146).

In planilie salsa el in monlibus sterilibus pr. Nijar et alibi

inler Lorca et Almeria (Dec. c. fr.)!

Caroxylon arliculatum (Gav.) Moq. (Lge. exs. iNr. 167). Hisp.

Malojo.

Sla. Catalina pr. Murciam urbera (Nov. c. fr.)!

C. tamariscifolium (L.) Moq. (Lge. exs. Nr. 168) (Hisp.|Escobilla).

Puerto de la mala muger (prov. Murcia), circa Murciam ur-

bem frequens (Nov. c. fr.)!

Hulogeton sativus (L.) Moq. (Lge. exs. Nr. 15i*). (Hisp. Ba-

rilla fina).

in cactelis campisque aridis circa Murciam urbem frequens

(Nov. c. fr.)!

(deterni. cel. Moquin-Tandon).

Ibus /?, parviflorus Moq. (A. græcizans VVilld., non L.)

In ruderalis pr. Madrid (Ocl. c. fr.)!

hlitum L. (Moq.) «. silvestris. (Hisp. Bledoj. Lge. exs.

Nr. 172.

In ruderatis ad Doninos el la CoruSa Galleciæl



Amarantus BUtum (i^ purpurascens Moq.

Jn agris circa Murciam urbera (Nov, c. fr.)!

A. hybridus L.

Murciæ, cum priori! Malaga (Manseler in hb. Ag.)!

A. chlorostachys Wil Id.

In ruderatis pr, oppidura San Sebastian (Oct. c. fr.)!

In suburbiis Matriti (Nov. c. fr.)!

A. hypochondriacus L.

Prope pagum Villa de Palos ad ripas fl. Cacabcios (Leon)

subspontanea (19 Jul. c. fl )

!

Euxolus viridis (L.) Moq.

In ruderatis ad pagum Cobas Galleciæ; Santander I

E. deflexus (L.) Uafin. (Lge. exs. Nr. 171).

In ruderalis Galleciæ hine inde (Ferrol, Betanzos, Coruna,

Vigo) Sept. c. fl. et fr.!

(i, minor Moq.

In plateis oppidi Aranjuez!

Polymemum majus A. Br. (P. arvense ;', majus Moq.)

In agris ad pagum Cubillos (Leon)!

Pupalia atropurpuiea (Lam.) Moq.

In Boetica, loco speciali non indicato (Cabrera in hb. Ag,)!

XI. Polygoueæ.

Emex spinosa (L.) Caropd. (Lge. exs. iNr. 179).

La Coruna, Cadiz, Puerto de Sta. Maria, Sevilla, Almeria!

Rumex alpinus L.

Nuria (herb. Pourr.)!

«. Patientia L. (Hisp. Romaza).

In locis huuiidis ad paguia Encinillas (18 Oct. c. fr.)!

H. crispus L.

Ad sepes et in agris Cantabriæ (Portugalete, Santander, En-

cinillas) et Galleciæ (Ferrol, Coruna); Villafranca del Vierzo;



Rumex ohtusifolius L.

In pratis Galleciæ (Lugo, Sobrado, Santiago de Compostelar

R. rupentris Legali. (Culturå constans et nec cum R. nemoroso

Schrad. nec cum R. glomerato Schreb. conjungenda).

In rupibus maritimis ad pagum Cobas Galleciæ (18 Sept. c. fr.)!

R. glomeratus Schreb.

In Cantabria, GalJecia et montibus Legionensibus frequens!

Gast. vet. ad Lobajos, Burgos; Sierra Guadarrama!

R. pukher L. (Hisp. Llampaza).

In Cantabria et Gallecia hine inde ; Viilafranca del Yierzo, Burgos,

Valladolid; Sierra Guadarrama, laMancha; Jaen, Almerial

R. scutatus L. (Lge. exs. Nr. 175) Hisp. Accdera.

Viilafranca del Vierzo! Salvatierra Galleciæ (Pourr. hb.)!

R. induratus Boiss. et Reut.

In rupibus schislosis ad la Carolina (10 Mai c. fl. et fr.)I

Aragonia (hb. Vahl)!

Obs. Ramis lignescentibus, prolundius sulcalo-slriatis, ramulis

florigeris persistentibus, foliis minoribus, sinu valvularum basi-

lari angusto distinguitur a priori, cujus tamen raeram variela-

tem esse suspicor.

R. thyrsoides Desf. ^, fissus Gren. et Godr. (excl. syn. R. Acetosa

^^ fissus Koch).

In collibus gypsaceis ad Aranjuez; Jaen!

R. Acetosa L. (Hisp. Acedera).

Encinillas; Viilafranca del Vierzo; Ferrol! Orense (Pourr.)?

fl. biformis Lge. ind. sem. haln. 1857 p. 26.

runa (Sept. c. fr.)!

Obs. Foliis carnosis (plantæ $ plerumque glaberrimis nitidis,

$ breviter puberuiis), auricuiis conniventihus v. iuviiem se tc-

gentibus, squarais valvularum caliosis dcflcxis, trnncalis, magnis

(ipsius valvulæ Va longitudine) etc. ab omnibus afliiiibus vide-
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mina vulgo in hortis culla mnlto magis ad R. Acetosara acce-

Humex tingitanus L. (Lge. exs. Nr. 173).

- Lobajos et alibi Castell. vel.; Cadiz, Puerto de Sta. Maria 1

«. Acetosdla L. /?, angustifolius Koch Syn.

Galopagar il. Malrit. (Il Jim. c. fl.)! Formå typica in Hisp.

boreali el centrali frjqncns.

It. suffmticosus J. Gay.

Monsoin. Aguiana (herb. Poiirr., eodem nominc designalus)!

li. biirephulophorus L. (Lge. exs. Nr. 474).

In Gallecia binc inde; in Hisp. centr, el merid. frequens'

y, var. |)editoilis gianduloso-pubescenlibu.s.

In agris pr. Granada! Malaga (Hansel. in hb. Ag.)!

Polygonum liistorta L. (Hisp. Bistorta).

Nuria, S. Pablo de los Montes fPourr.)!

viviparum L.

Nuria, Vallée d'Eyne (Pourr.)!

Santander; Doninos Galleciæ!

serrulatum Lag.

In humidis ad Malaga (Hansel. in hb. Ag.); Murcia!

Persicaria L. (Hisp. Duraznillo).

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo

;

sirictum All. (P. minus Huds.)

Ad rivulos prope oppidura Burgos!

laxiflorum Whe.!

San Sebastian Cantabriæ (Oct. c. fr.)!

Hydropiper L. (Hisp. Pimienta de agua).

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo!

Nuna (Pourr.)!



Polygonum Convolvulus L.

Coruna, Santiago de Corapostela, Lugo; Villafranca del Vierzo

;

Escorial!

Monsein (Pourr.); Santander!

P. aviculare L. (Hisp. Yerba de la golondrina).

Per totam Hispaniam frequens, variis formis ludens.

P. equisetiforme Sibth. et Sm. (non Gren. et Godr.) Lge. exs.

Nr. 176. (Hisp. Yerba de la sangre).

Murcia; Cordoba, Sevilla!

P. maritimum L. (Lge. exs. Nr. 177).

Ad littora Cantabriæ et Galleciæ hine inde; Almeria, Cabo

de Gata!

P. tiellardiAW. (Meisn. in DC. prodr. XIV, 98; Lge. exs. Nr. 178).

Inter segetes Castellæ vetoris frequens (Burgos, Valladolid,

Laurus nobilis L. (Vulg. Laurel).

In Gallecia frequens; Santander (Sept.—Oct. c. fl. et fr.)!

XIII. Thymelæaceæ.

Daphne Gnidium L. (Lge. exs. Nr. 181). Hisp. Torvisco.

Vierzo; Santander! (In Hisp. centr, et raerid. frequens).

D. alpina L.

In Boetica, loco speciali non indicato (Cabr. in hb. Ag.)!

D. Laureola L. (Hisp. Adelfilla).

Becerrea Galleciæ! S. Pablo de Montes (Pourr.)

I

Thymelæa Pas^erina (Stellera Passerina L., Passerina annua Wkstr.).

Encinillas (prov. Burgos); Carucedo (distr. Vierzo); Olraedo

(Casl. vet.); Cienpozuelos fl. Matrit.! Aranjuez (Pourr.)!



Thymelaavirgala iDesf.) En(i\. (i. densiflora noh., loliis crebrioribus

subimbricalis, floribus bracteas superanlibus iisve æquihingis,

in spicam densara (nec intcrruptam) disposilis; tomcnlo niveo

potius quam sericeo-cano.

In Hispania (auslrali, Loco natali non indicato) Cabr. in hb.

Ag.! hb. Liebm.!

Obs. Hæc species boreali-africana nondum, quaiiluni si in, in

Hispania lecta fuit (cf. Meisn. in DC. prodr. XIV. o-j:'.). quarc-

prorsus similia adsuiit cum schediila ailjcda ^v\ Hispania",

casu autem infausto in his quoque ncc loci specialis ueque

collectoris ulla indicalio adest. Ulterior investigalio docebit,

ulrum hæc planta vere bispanica sit et ubinam crescit. Cba-

racteres supra indicatæ, quibus specimina bispanica a maurita-

nicis recedunt, ad novam speciem conslituendam vix sutfuinnt.

Th. thesioides (Lara.) Endl. (Daphne bumilis Vahl herb.! Pas-

In locis incultis solo calcareo ad Monte Torozo (piov. Val-

ladolid) 7 Jul. c. 11. et fr. ! Aragon. inter Zaragoza e

Praga (Pourr.)!

Obs. Absque dubio cel. Meisner, si specimina perfccla hujus

plantæ vidisset, eandem vix cum Pass. eUiplica Boiss. (Th. thesi-

oides /¥, elliptica Meisn. in DC. prodr. I. c.) conjunxisset. —
Specimen authenticum P. thesioidis VVikstr., ab ipso VVik-

stroraio determiuaturn , a beato de Jussieu olim in Hispania

quam a P. elliptica longe differre persuasus sum, quare ad

cognilioriem pleniorem speciei hucusque iinperfecle cognitæ ut

nonnihil contribuara, brevem ejusdem descriptionetn, cum Th.

elliptica comparatam, hic adjiciani:



I
Th. elliptica. Th. thesioides.

Folia o\aIi-liriearia , obtusa, Folia glaberrima. acutn. >iil)-

plaiia, pubescenlia; infloresrenlia curvata, margine involiita, tiiir-

Inxiflora, intcrrupte spicatii ; flo-
j culornm sterilium lineari-tiliior-

res foliis floralibus ov alibus Ion- niia, caiilina lanceolata -linearia.

giores v. subæquilongi
; perigo- floralia linearia elongala, floribus

nium fiisco-purpureum lobis bro- (saltem in $ ^^ $) suhduplo

vibus obtusis. ilongiora: inflorescentia densi-

flora; perigonium sordide flavurn,

; lobis angustioribus.

Obs. Th. elliptica regionis subalpinæ et montanæsuperioris montiura

Hispaniæ australis incola est; Th. thesioides vero, priori miiito

rarior, ad planitiem siccam Hispaniæ ceiitralis perlinere videtur.

Thymdæa Sanamunda All. (Pass. Tbjmelæa DC, Lge. exs.

Nr. 183).

In moiile Cerro Mazotta supra Escorial (16 Jun. c. fl.)!

Montjuy, Vich (Pourr.)!

Th. coridifolia (Lam.) Endl. (Daphne ericæfolia herb. Vahl., Pas-

serina cantabrica hb. Pourr.; P. coridifolia Wikstr., Lge. exs.

Nr. 184).

In ericetis ad pagum Videiros inter Puentedcume et Betanzos

Galleciæ (20 Scpt. c. fl.) ; el Huelo pr. Saritander (10 Oct. defl.)

!

Obs. Frutex ericoideus, repetilo-divisus, ramis lignosis gracili-

bus, ditTusis V. adscendenlibus etc. optime distinctus; nulli vero

congenerum propius accedit quam Th. diocæ et Th. ralycince,

et certissime ad harum tribum, nec, ut vult cel. Meisner I. c,

ad tribum Th. Sanamundæ (quæ ramis erectis simplicibus sub-

herbaceis differt) referenda est.

Th. calycina (Lapeyr.) Meisn.
/?, pihsa nob.

In fagetis solo calcareo reg. mont. supra Enoinillas <prov.

Burgos) 18 Oct.!

Obs. Speciraina a me lecta floribus destilula ideoque ægre de-

prius ad Th. tinctoriam retuli, sed collatis pluribus
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deflexa, dorso raargineque leviter crispo-villosa v. demum

glabrata.

Specimina vidi pyrenaica: riavarnie (Ramond, Bordére. de

Forestier) Sauméres pr. Benasque (Endress)!

2. Thymelæa calycina^ rami paluli v. diffiisi, elongati, graciliorcs,

minus profunde cicatrisali; folia erecto-palula v. subadprcssa,

utrinqnc angustata, linearia v. lanceolato-linearia, margine

apicem versus valde involuta indeque acutiuscula, pilis lon-

gioribus rectis parce veslita v. glabra; [)erigonium late infun-

dibuiare tuho pubescente , lobis ovatis, tiibum subæquan-

„ a. glabra (Daphne calycina Lapeyr. aet. Tolos. I, p. 209 t.

15, Passerina DC. fl. Fr. III, 360, Thymelæa Meisn. 1. c.;

Passerina juniperifolia «, Lapeyr. Abr. p. 213). folia glaber-

rima v. juniora raargine ciliata, crassiora, siccata fusces-

Specimina comparavi pyrenaica (Flornem. in herb. Schum.,

Endress in herb Willk.), locis specialibus non indicalis!

,, |(?, pilosa (vid. supra) Thymelæa cantabrica juniperi folio r.i-

mulis procumbenlibus Tournef. (ex Juss. in herb Vahl) folia

tenuiora, pilis longis rectis albis dorso margineque vestita,

Specimina comparavi præter mea (loco supra memorato) varia

ex Hispania (Juss., Orteg. in herb. Vahl el Schum.)!

Th. Tarlonraira y. calvesccns Gren. et Godr. (Pass. Thomasii Duby).

In collibus siccis ad Pulpi (prov. Murcia)!

Th. nitida (Vahl) Endl.

Cuenca (herb. Pourr,)!

Th. canescens (Schousb.) Endl. (Passerina kalifolia herb. Pourr.)

Malaga (Pourr.)! Cadiz (Cabrera in hb. Ag.)'

Th. villosa (L.) Endl.

Caslailar, Alcala de los Gazules (herb. Pourr.)!



XIV. Saiitalacj'æ.

ise Ehrh.-).

XV. .4ristolochieæ.

Aristohchia Pistolochia L. (perigonium variat luteum v, fuscum).

In collibus calcareis: Encinillas; Cerro Zumbalejo pr. Jaenl

A. longa L.

Encinillas; las Medolas (distr. Vierzo); Escorial; Bailcn,

Puerto de la inquisicion inter Jaen et Granada; Guejar.

Sevilla!

A. boetica Desf. (Lge. exs. \r. 185). Hisp. Balsamina.

Ad sepcs et in dumelis Bocticæ passim: Jaen. Cordoba, S.

Juan de Aznalfarache pr. Sevilla, Cbiclana, Almeria!



XVII, Plantagineæ.

Littorella lacustris L.

Ad ripas lacus „Laguna de Doninos" dicti Galleciæ boreal.f

Ptantago major L. (Hisp, LIariten).

In Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo! S. Pablo de

Montes (Pourr.); Murcia!

P. media L.

S. Sebastian, Bilbao, Santander, Encinillas; Villafranca del

Vierzo; Escorial! S. Pablo de Monles rPourr.)!

P. albicans L. (Lge. exs. Nr. 186). (Flisp. Lianten binnquecino).

Valladolid; Ballen, Cordoba! In provinciis medilerraiieis fre-

quentissima!

P. Bellardi All. fl. ped. (178-5), P. pilosa Pourr. Chior. narb. (1788).

La Carolina; Torre de las 7 esqninas pr. Cordoba; Granada!

I\ lanceolata L. (Hisp. Lianfen rnenor).

Santiago de Corapostela, Lugo; Villafranca del Vierzo, Val-

ladolid, Burgos! Aranjuez!

„ /S, eriophylla Dcne. (P. eriophora Lk. & Hffg.).

Ad littora Oceani per Galleciam frequens; Mahon (Pourr.)!

55 d, capilata Dcne.

In arenosis maritimis ad Santander!

P. monosperma Pourr. (P. argentea Lam., non Chaix).

in monte la Tesla reg. subalp. supra Encinillas (18 Oct. c. fl.)

!

P. Lagopus L. (Lge. exs. Nr. 189) Hisp. Pie de liebre.

Cordoba, Bailen, JaenI TrujiilQ Extremaduræ (Scliousb.)!

P. Loefflingii L.

In monte castelli supra oppidum Jaen (.5 Mai c. 0. et fr.)

!

Talavera de la^ reina (Scbonsb.)' Monte de Sta. Magda-

lena (Pourr.)!

P. Coronopus L. (Hisp. Estrella de mar.}.



So\illa, Chiclana, Cerro Coronado per Malaga!

P. alpina (i, inrana (P. incana Ram.).

In regionc alpina Pyrcn. Ilisp. supra Port de Benasq.ie (!>

11. Siuc).

Specimiiia ad Puerto de la Cadena pr. Murciain locta com-

P. PsylUum L. (Hisp. Zaragatona).

Baileii, Jaon. Granada, Cordoba, Sevilla!

/'. C^nops L.

In carnpis collibusque siccis ad Encinilhs; Monte Torozo

L. (Boetic. Capitano!

L. (S. Hehen Drej.)

artii de Gir. (Lge. ess. Nr. 194).

rupiblis maritirais ad pagura Cobas Galleciæ (14 Sept. c. fl.)

Oceani pr. Portugalete Canlabriæ!



Stalice lychnidifotia Gir. (S. auri.nilæursifolia Pourr. herb.)-

In insnI-T Balearium minore (Pourr.)!

S. delicatula Gir. (Lge. exs. Xr. 198).

Ad fossas subsalsas pr. Murciam urbem (Nov. c. fl.)!

S. salsuginosa Boiss.

Ad ripas fl. Seguræ pr. Murcia (Nov. c fl.)!

S. insignis' Coss. not. p. 177.

In arenosis maritimis ad promontorium Cabo de Gata

(13 Dec. defl.)!

S. erhioides L.

In planitie subsalsa inter Totana et Lorca (Dec. c. fr.)

!

Mahon (Pourr,)!

Atmeria gaditana Boiss.

In pinetis ad Chiclana! Coto del Grulio fl. Hispal. (Bou-

A. allioides Boiss. (Lge. exs. Nr. 193).

In silvis pr. Escorial; Sierra Elvira fl. granat.!

f)
var. folijs cilialis.

Torre de 7 esquinas pr. Cordoba!

A. pinifolia (Brol.) R. & S.

In pinetis solo arenoso ad Chiclana fl. gad.it. !

A. maritima Willd. (Hisp. Gazon).

Ad littora Galleciæ pr. el Burgo!

„ /?, Unkii Gren. et Godr. (A. pubescens Lk.).

Inter saxa marina ad Pontevedra Galleciæ (22 Aug. c. fl.)!

^. pubigera (Dest.) Boiss. (Lge. exs. Nr. 191).

or, hirtaj foliis dense rosulato-congestis, cano-villosis (A. hirla

Pourr. herb.)
I

Ad littora Oceani per Galleciam haud rara (Doiiinos,

i?, glabrescens
(/?, scotica Boiss.?), foliis laxioribus magisque

elongatis, parce puhescenlibus, floribus albis.

In rupibus maritimis ad la Coruna et Vlgo Galleciæ!



In ericelis prope pagiim Man/anal r«^?. monf. [)rov. Legionen-

sis (11 Jul. c. fl )!

. Langei Boiss. sp. nov. (Sect. Plagiobasis. PIcuiotric li.r), „glahra,

radice verticali, cæspitem parvuni dcnsum »(Icutc. cuHlicihus

abbreviatis, vestigiis petiolorum vetiislorum dense .sqiiamalis

:

foliis scabriiisculis, rigidiusculis, anguslissime linearibus v.

filiformibus, iilrinquo attonuatis, acutis, trinerviis, brcvibus,

palulo-subrecurvis flexnosisve; scapis filiformibus, foliis

4-6-pIo longioribus; capilulis minutissimis, invoJucri phyllis

rubellis, membrana rubella v. albida undulata marginalis, ab

In planitie arenosa ad pagum Castrilio de las piedras (Leon

10 Jul. c. fl. et fr.!

Obs. „Species pulchella, affinis A. junceæ Gir., quæ difTcrt in-

volucri phyllis exlerioribus longioribus, inleriora subæquantibiis.

calycis tubo ad coslarum intervalla etiam piloso, limbo int<'i

lobos non eroso, capilulis niajoribus. A. Durjæi Boiss., quoqii<

affinis, longiiis lamen dislat rosulis mullifoliatis, foliis evidonl<M

biformibus, scapis elongalis crassioribus, capilulis duplo majo-

borum longius arislatorum productis." (Boiss.)

XIX. Valeriane«.

faleriana offirinalis L.

San Pablo de Moiiles (Pourr.)!

V. tuberosa L.

In regione subalpina monlium Carpetanorum hine inde
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(Cerro Cuelgamoros supra Escorial, Puerto de Navacer-

rada) Jun. c. fl.!

Centranthus ruber (L.) DC.

Ferrol, Santiago de Cornpostela!

C. macrosiphon Boiss. (Lge. exs. Nr. 201) C. Calcitrapa var. major

Pourr. herb.

!

Cerro Zumbalejo pr. Jaen; in nipibus ad pagum Canales

(Sierra Nevada)! Gibraltar (Pourr.)!

C. Calcitrapa (L.) DC.

In Gallecia baud infrequens (Lugo, Rio Ulla, Pontevedra!

Orense, Pourr.); Villafranca del Vierzo ; Escorial, Casa

de Campo fl. Matrit., Aranjuez! Toledo (Pourr.)!

„ /S, orbiculata DC.

Valdchuertas (Sierra Morena) 28 Mart. c. 11.1

Fcdia graciliflora Fisch. Æ Mey. {Lge. exs. Nr. 202).

Ad vias et in agris circa oppiduin Jaen; Cordoba, S. Juan

de Aznaifarache pr. Sevilla!

Valerianella olitoria (L.) DC. (Hisp. Yerba del canonigo).

In Gallecia orientali; Sierra Guadarraraa; Cordoba, Granada!

carinata Lois.

Talavera de la reina (Schousb.)!

echinata (L.) DC.

Crismundo (Schousb.)!

Morisonii ^ dasycarpa Rchb.

Castello de Noceda Galleciæ (23 Jul. c. fr.)!

puberula DC.

La Alhayda pr. Cordoba (20 Mart. c. fl. et fr.)!

minocarpa Lois. (Gren. & Godr.).

Escorial; la Albayda pr. Cordoba!

truncala DC. (Lge. exs. Nr. 199).

Guadarrama, Casa del Campo, Aranjuez!

hamata Bast. (V. coronata DC. fl. Fr.).

Carucedo (Vierzo); Valladolid ! Caceres Exlrcmaduræ

(Scbousb.)l



ValcriancUa discoidea Lois. (V eoi onata DC;.prudr.)l4ro.ixs.Nr.i

Granada, in agris (Apr. c. n.)!

V. divaricala Lge. in schcd. pi. CXS. (S(>ct. Sipi.on o.'nrlæ (io(

annua, pusilla, inde a has i di-tri<h oN.mr .livi .a. r.nu, ^y

les, divaricati, folia linoari -jjiinrnla 1,1 \. nN.lll--;iii.Mtia. i

gerrima v. dente nno allir n\t. l.aMii N.MSUS IlISl iiicla. niar

il,- pnhr .M.nM-s.,,1 M-.,: ^;|..„H

parvi globosi, densiflori; 1n:nW.. .

naceo-marginalæ, cilialæ; ruH, lla 1 osr,, : Iriicl UV d.irso (

vcxi, anlicc conravi, iritei 1 ci.sta s |inrill..S stctii.s) a

et basi convergcntcs si.ir. . ^^ali r xaralu p.li s hrevihus

curvis subadprcssis undiq.,if dcnsf >eslili; liimhn.s r.ilyr

rotalus, intus glahor, lubo sni)d..pl n hrr^ior, ...TVOSUS (

vis primari.s in dentos t> lalos, apice harnatos; excurrenti

nervis secundariis inira mairginema nastoraosan tihus); loc

ferlilis sterilibus subduplo major.

Inter segetes solo calcan;o in mionte „Silla del moro«

Granada (24 Apr. c. n. et fr.)!

Ol»s. Diffcrt species nostra a duahus. priorihus
,

præter ;

notas statura humili et gracili, ramis inde a basi divaricatis,

glomcrulis plus duplo minorihus, coiolla rosea (nec pallide

lilacina), fructu multo minore. adpresse puberulo (nec dense

villoso), loculis slerilibus minimis (nec Joe. ferlilem subæquan-

tibus), a F. discoidea insuper limbo taiycis inlus glabro el

tempore florendi præcociore. V. glomnala Boiss. el Bal. (sect.

Platycoeiæ), mihi ignola, ex descriptione (diagti. pi. Or. II., O

p. 93) distincta esse videtur a nostra. V. plafyloba Dulr. (DC.

prodr, IV, 629), ad quam citatiir V. discoidea Rchh. ir. I. l. 67,

differt a nostra foliis glabris, limbo calycino intus subliirsuto,

glomerulis majoribus, loculis sterilibus fertilt latioribus etc.

XX. Dipsace«.



frequens; Enciiiillas, Burgos; Sierra Guadarrama! h. Fable

de Montes (Pourr.)!

Dipsacus ferox Lois.

Monasterio Extremaduræ (Schousb.)

!

Cephalaria pilosa (L.) Gren. et Godr.

Ribas (Pourr.)!

C. leucantha (L ) Schrad.

In coliibus calcareis ad Encinillas (17 Ocl. c. fr.) !

C. syriaca (I-.) Schrad.

Iriter segctes ad Valladolid et Medina del Rioseco (Jul. c. 11.]

Scubiosa monspeliensis L. (Lge. exs. Nr. 206) (Hisp. Farolito).

VaUadolid, Granada !

S. steilata L.

In cainpis siccis ad Benaventc et alibi Castell. vet.

!

Tuy (Pourr.), in muris oppidi la Corufia; ad margines ci

naliuni et lluvii Scguræ pr. Murciam urbern!

„ var. atropurpurea (Ilisp. Viudaj.

Ad lillora Galieciæ hine inde (Ferrol, Betai.zos, Coruna) I

S. columbaria L.

Encinillas; Carucedo (Vierzo) ! Tuy (Pourr. j!

Monte Torozo Castell. vet. (7 Jul. c. Q.)!

In arenosis maritimis ad Portum Stæ. Mariæ (Schous

l.ge., Bourg.)!

Knaulia arvensis (L ) Coult. (Hisp. Viuda silvestre).

Encinillas; Guadarrama! Olot, Scala Dei (Pourr.)!

K. silvatica var. legionensis (Scab. legionensis f^ag.).

In graminosis ad Santander (tt Oct. c. fl. et fr.jl

lis iiivolucri longioribus, capiluluin suptranlibus, acha'JiiJ '

nore, al vix speciUce separanda est.



cisa pratensis Moench. (Hisp. Mordisco del diabio).

In piatis et ericetis Cantabriæ hine inde (Cuesta Descarga,

Santander, Encinillas); in monte Sierra Meirama Gai-

mnnalifida Lge. n. sp., perennis, multicaulis ; cauics 1-2-pe-

dales, adscendentes, slrigoso-pilosi, scnicl v. repetito-tricho-

tome ramosi, ramis elongalis gracilibus; folia dense pilosa,

radicalia obovata, lyrato-pinnatifida v. remote et adpresse

serrata, cauJina intermedia basi diJatata connata, Jyrato-pin-

natisecta, segmentis 2-4 jugis (terminali elliptico v, lanceolato

acuto, snbserrato, lateralibus lineari-lanceolalis), fol. caulina

superiora et rauu'alia linearia integra; capitula miriuta (sub

antlicsi 1 ccntim. loiiga paulloque amplius lata), Hores majo-

res scd pauciores quam in S. pratonsi (c 20 in quovis ca-

eunlia; involucellum inæqualiter 6-7 dentatum, dentibus

brevioribus interjectis; calycis limbus 5-aristalus: corolla

infundibularis 4-loba ; styli slaminaque exserta, stigma oblique

truacatum; acha'tiium campanulatum, tetragono-coinpressius-

cuium, 8-costatuni, secus costas longius, in intervallis brevius

In ericetis nionlanis ad pagum Porrino Galleciæ meridionalis

(25 Aug. c. n.)l

bs. Differt a S. pratensi Moench præter habitum aiienum cau-

libus gracilioribus magis elongatis ramosisque, foliis pinnatifidis

llatis, involucelli limbo 6-7-(nec 4-dentato). — ^'. microcephala

Willk. (Sert. hisp. p. 72) differt a nostra cauie simplici v.

parce ramoso, glaberrimo, foliis lineari-lanceolatis integris, in-

volucello obovalo teretiusculo, lobis coronæ rotundalis, calycis

violacea basi albida).



XXI. Synanthereæ.

1. Enpatoriaceæ

Vierzo: in Gallei

Tussilago Farfara L. (Hisp. Una de caballo).

Ontoneda pr. Santander; Burgos I S. Pablo de Montes (Pourr.l!

Adenostyles pyrenaica \.ge. n. sp.^ elata, c. 2-pedalis; folia maxima,

- reniformia, argute, sed subliliter denlata, utrinque viridia,

supra glabriuscula, subtus pilis sparsis crispuHs pubescenlia,

lobis basilaribus rolundatis approximatis sinumque angustum

formantibus, petiolus basi auriculatus ; corymbus amplus,

laxiusculus, foliola periclinii 8-9 lanceolata, fnsco-purpurea,

glabra, flores 12-14 in quovis calathio.

In pinetis secus rivulos regionis subalpinæ Pyrenæoriim:

Vallée de Burbe pr. Bagncres de Lnchon (3 Aug. c. 11.)!

Obs. Proxime accedit ad A. leucophyllam Willd. (el hybridam

DC), sed ab his differt caule elaliore, subglabro, foliis utrinque

viridibus (nec subtus albo-tomenlosis), cordato-reniformibus,

sinu basilari angusto (nec sublriangularibus sinu lato), corymbo

laxiore, periclinio glabro A. alpina et A. albifrotis longius

floribusque calathii singuli 3-6 (nec 12-14).

Galaiella aragonensis (Asso), ind.

(Specimina enim foliis radicalibus integerri

promiscue occurunl). (Lge. exs. Nr. 208).

In collibus calcareis ad Encinillas (18 Oct.

Aster Tripolium L.

Ad httora Cantabriæ (Porlugalele, Santan(

(Belanzos, el Burgo, Pontevedra)!

Ad ripas ti. Adour pr. Bayonne (Sept. c. 11



Erigeron acris L.

In campis siccis et imprimis ad littora arenosa Oceani hi

inde per Cantabriara (Bilbao, Santander, Encinillas) et G;

leciam (Cobas, Vigo)l S. Pablo de Montes (Pourr.)I

E. podoUcus Bess.

Valcabado de Paramo (Leon) 8 Jul. c. fl.I

Obs. E descriplione b. Kochii (Syn. I, 308) videtur b(

distinclns a priori caule elato, dcnse foliato , foliis adpres;

erectis, (scaberrimis), rorymbo terminali conferto, (ligulis flor

marginalium pappo multo longinribus).

E. ranadensis L.

Cnnyza ambigua DC.

In Cantabria et Gallecia frequens; Aranjuez; in provin

Phagnalon saxatile (L.) Cass. (Lge. exs. Nr. 215).

Santander; Santiago de Corapostela, Tuj ; Jaen, Granada,

^ ^, intermedium DC. (Conyza intermedia Lag.) Hisp. Manzanilla

Ph. rupestre (L.) DC. (Ph. Tenorii Presl. ; Lge. exs. Nr. 216).

Monistrol, Coibato, Oropesa (Pourr.); Jaen, Alineria!

Ph. sordidum (L.) DC.

Inter i$i!baoetPorlugalete; Encinillas; Cerro Zumbalejopr. JaenI

Linosyris vulgaris Cass.

In rupibus calcareis ad Encinillas (18 Oct. c. fl.) I

Solidago Virga aurea L. (Hisp. Vara de oro).

Bilbao, Santandcfj Encinillas!

„ ^, reticulata DC. prodr. V, 3.38, Gren. el Godr. fl. Fr. II, 92,

(S. minuta Thore ChI. Land. (non L.); S. virga aurea var.

Ad littora arenosa Oceani pr. San Sebastian 1 (Eandem for-

mam in Gallia ad Biarritz et Bayonne copiosissime legi).



s. Virgæ aureæ formas liæc maxime insignis^

)us arctiosis propria, sed cultura per G annos

oblique descendente fibrasque radicales

foliis inferioribus obovato-ellipticis, cauliriis lineari-lanceolatisy

omnibus pulchre reticulato-venosis, calathiis parvulis, in race-

mum brevem congestis.

tellis silvestris Cyr. (Lge. exs. Nr. 214).

In monlibus Marianis ad Valdehuertas et Cordoba; S. Juan

de Aznalfarache pr. Sevilla!

/?, pappulosa (B. pappulosa Boiss.) vix nisi formå B. silvestris

pappo brevi instructa.

In pinetis solo arenoso ad Chiclana fl. gadit. tl3 Febr.

c. fl.)!

f. perennis L. (Hisp. Bellorita, Margarita).

In Cantabria et Galiccia frequens; Villafranca del Vierzo;

Guadarrama
; Sevilla, Granada!

In pralis ad Santiago de Compostela (Aug. c. fl.)!

r, papposa nob. (analoga formæ /S, prioris, achæniis evidenter

pappigeris.

Iii ericetis Galleciæ ad Piedrafita et Santiago de Compostela

t

f. annua L. (Lge. exs. Nr. 212j.

Cordoba; San Fernando et Chiclana fl. gadit.!

f. microcephala Lge. exs. Nr. 213 (B. annua var. microcephaia

Bal. pL Alger. exs. 1852 Nr. 620), gracillima; scapi elon-

gati, folia subintegerrima; calathia 3-4-plo minora quain i"

B. annua, foliola periclinii pallide viridia, aculiuscula, a basi

ad apicem ciliata (nec atrovirentia, oblusa, apice solo ciliata);

ligulæ obovatæ, cum tertia longiludinis suæ parle periclinium

lineares, periclinio duplo et amplius \on-

mento præterea totius herbæ canescente



rccedil a B. annua. (Ad hane noslram spcciem forsan per-

tiiu-t B. annua {i. minula DC. prodr.).

Guejar (Sierra Nevada), Granada, SiorraEUira (Apr. c.Q. elfr.)!

a Conyza DC.

Bilbao, Sanlander; Becerrea Galleciæl S. Pablo de Monte*

(Pourr.)!

In campis sterilibus ad Medina del Hioscco Castell.

L. (Lge. exs. Nr. 222).

Bilbao, Santander: Cobas et Doninos Galleciæ; Murcia, in-

ter Almeria et Cabo de Gata frequens!

Pulicaria vulgaris Gårtn.

In ruderatis humidis Galleciæ hine inde (Ferrol, Betanzos,

inter Lugo et Sobrado etc); Otero (Vierzo)f

P. arabira (L.) Cass, /J, hispanica Boiss. diagn pi. Orient. I[,3, p. 16.

Cubillos (Leon); Escorial : Senil.., Almeria I

„ y, glabrescens Lge. ind. sem. hatn. l>o.i {>• 19.

P. dysenlerica (L.) Garln.

Ad littora Cantabriæ hine inde (San Sebastian, Bilbao etc.)

nec non in Gallecia (Cobas, Ferrol, el Burgo, Betanzos)!

Obs. Formam singularem foliis cordalo-oblongis, obtnsis, pianis,

ramis diffusis gracilibus, pcdunculis elongatis, Murciæ lectam

raisit cl. Dr. Guirao. Valde accedit ad P. uligmosam Stev.

P. odora (L.) Rchb. (F ge. exs. >r. 226).

Bilbao; in rupibus Galleciæ baud infrequens (Coruna, Passaje,

el Burgo, Vigo); in rupibus schistosis ad la Carolina!



Cupularia graveobns (I. ) (ir.ii, et (io.ir. (I.f-'o. e\s. Nr. 214)

(Hisp. Olivnnlill;i).

agns iirbeni frequens!

Colbatn, MoriistroK Menorca (Pourr.)!

iscosa (L.) Gron. ol Godr. (Lge. oxs. Nr. 223). (Hisp. Olivarda).

Menorca (Pourr.) I

mia glutinosa (L.) DC.

Encinillasl Cuenca (D. Fern. Amor)!

uberosa (L.) DC.

Encinillas et Benavrrite (C.ist. vel.) I

3. Senecionideæ.

Micropus ereclus L.*) (Lge. exs. Nr. 220).

Encinillas, Benavente, Monte Torozo (prov. Valladolid); J*''"'

Puerto de la inquisicion I

M. bombycinus Lag. (Lge. exs. Nr. 221).

Valladolid; Aranjuez: Venta de los infanles pr. Bailen; Cerro

Fuendelapena pr. Jaen, Sierra Elvira 11. granat.!



granat.!

Evax pygmæa (L.) Pers. (Lge. exs. Nr. 217).

Pontevedra Galleciæ ; in montibus Legionensibus passim I

E. asterisdftora (Lam.) Pers. (Lge. exs. Nr. 218).

La Carolina, Jaen, Barranco berraejo pr. Granada!

£. caipetana Lge. n. sp., inde a basi ramosn ; caulis centrahs

erectus, subpollicaris, rami prostrali, graciles, 1-2" longi;

folia sparsa, laxa, mollia, acuta, sensim in folia involucralia

rosulata lanccolata, acuta, glomerulo paullo longiora transe-

utitia; calathia lana densa immersa, foliis involucralibus non-

nullis inlerjectis
;

periclinii foliola ovata, concava, longe et

abrupte acuminata, glabra, dorso supra medium parce pilosa.

acumine straminco reflexo ; flores centrales § steriles (anthe-

apice papilloso); flores $ multiseriales (corolla longe tubu-

losa filiformi, stylo exscrto bifido); achænia oblonga, dense

hispida.

In locis siccis regionis montanæ montium Carpetanorum

:

Escorial, Puerto de Guadarrama (Jun. c. fl. et fr.) I

Obs. Quoad habilum E. asteriscifloræ subsimilis, sed ab hao

differt ramis gracilioribus, foliis mollioribus magis remotis, in-

præcipue calatliiis exterioribus

nterjectis) et achænio oblongo,

hispido (nec obovato, papillo.o). E. palæstina Boiss. (diagn.

orient. Xf, p. 2) quoque videtur affinis, sed ex. descriptione

recedit a nostra „glomerulo centrali subsessili, prolifere ramoso,

ramis iterum proliferis, foliis linearibus obtusis, squamis peri-

clinii extus lota longitudine adpresse hirsutis". E. discolor

(Guss.) DC. denique differt foliis spathulatis obtusissimis, foli-

olis periclinii carinatis, obtusis et eraarginalis, basi toraentosis,

discoloribus, glomerulo centrali sessili.



70

Filago gallica L. (Lgc. cxs. Nr. 253).

In collibus el campis incullis Ilispaniæ l)Oroalis hine inde

(Bilbao; Gallecia; montes Legioncnses); (iranada

I

In campis glareosis ad pagum Gnadarrama (18 Jun. c fl)i

F. viinima Fr.

In campis aronnsis, ericelis otc. Gallcci.r, montinm Legio-

ncnsium rt Car[M(;morum Ireqiiciis: Fucnto Casleilaiia pr.

Madrid! Extrcinadura (S( l.oii^h.)!

F. ramosissima Lge, ind. som. hafn. l>)5o {». 21.

In campis Granatæ proximis el in monle Sierra Elvira 11-

granat. (Apr. c. H. el fr.)!

F. spathulata Prcsl. (F. Jussiæi Coss. el Gcrm. : Lge. oxs. Nr.254).

F. apiculala G. K. Stn. (I'. Ind-;*. mis .h,!«!.)

In campis sic( is. prio- i niulh. .,,, mi : I's.uri.il, Cis; <""imP''

pr. Madrid!

F. germanica L. (p;ul.. V. (-.uicvrrns .l.nd.j /^. mirroffphalalS''-^

calathiisconstantihus, cclcnnn ;. I>p(. ii,ni<l r.'ccdcns. Qnoad

stralam, sed foliis caulinis adprcssis. l;nn-en|,>iis, a( ulis, flo-

ralibus brevissimis ab hac salis dislingiiilnr.

Ad vias prope oppidulum Belanzos Galloci;r (21 Si-pt- <;• •'•
^''''^''•^'

bs. Exiraie ditTert

subpyramidali a: ca
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derem, F, pyramidatam Linnæi, ab aiitoribus tanto vexatam, in

hac specie quærendam esse. Verba enim magistri de planta

sua, a Loeftlingio ex Hispania reportata, (cf. cod. Linn. p.

871—72) „habitus F. germanicæ, caulis bipollicaris, erectus,

ramis ladicalibus, folia lanceolata, obtiisiuscula, flores e dicho-

tomia caulis et terminales, sessiles, 5-gono-pyramidali, tomen-

tosi uti tota planta, aggregati" melius forsan huic speciei quam

ullo alio conveniunt. Cel. Jordan, qui bene monuit (Obs. fragm.

3, p. 191) F. pyramidatam Linnæi in F, spathulata Presl. vix

esse quærendam, censet, Linnæum nomine suo totius glomenili

alathiorum formam pyramidatam ante oculos

ceiitralis majoris „quem 5 cingunt et hos plures". Verba au-

tem Linnæi descriptioni suæ adjecta „flores plures, 5-goni,

plures, compositi paleis (calyce coramuni) 5-fariam imbricato"

etc. minime de gloraerulis sed de calathiis singulis (flore com-

posito Linn.) explicari debent.

Filago micropodioides Lge. n. sp., multicaulis, dense tomentosa

;

caules diffusi v. adscendenles, semel v. repelito di-lrichotome

ramosi; folia laxa, erecto-patula, lanceolata, superne latiora,

acuta V. brevi raucrone glabra lerminata; folia involucralia

6—8, caulinis similia, glomerulo parum longiora ;
glomeruli

exacle globosi, ad apicem usque densa lanugine alba immersi,

12—15 calathiis compositi; foliola periclinii o-serialia, ellip-

lanata; achænia oblonga
,

punctis scabris dense papiilo

Oorum 5 epapposa, pappo fl. ^ 10—12 radiito, corolla

In coUibus incultis Granatæ proximis, loco dicto Silla >

Aloro (23 A|>r. c. U.)!



spdffntbitæ Presl.

s. orcc to-palulis,

iisque ad apiceiu dcnsissinic albo-lnnato. fuliis iiivoiucralibus

6—8, loliolis periciiiiii acntis, brevissime mucronalis (ncc longe

G. uliginosurn L.

Ferrol, Coruna, Santiago de Compostela ; Vil

Vierzo; Escorial

!

G. Hoppeanum Kocli?

In reg. alp. Pyrenæonim Aragoniæ loen P.«na

An hyhrida proles G. supini vi (.. „nrrr,/,ri

ultima etiam in Pyreua-is edilictrilpiis .m( ur

Vallée de Burbe pr. Lmhau, in sihis Al.i.li«

e, fol



positis, foliolis peiiclinii exterioribus calathio triplo brevi-

oribus. G. carpetanum Boiss. et Reut. inod., in montibus

Carpelanis lectum et rnecum benevole a cell. inventoribus

communicatura, noslræ plantæ quoque sirailllmum est.

Gnaphalium silvaticutn L.

S. Pablo de Monles (Pourr.)

!

Helichrysuin decumbens (Lag.) Cainb. (II. cæspitosum (Presl.) DC.

prodr. VI, 182, Guss. Q. Sic, non Lam.; Lge. exs.

Nr. 24S).

In rupibus maritinais (Barranco de Caballar) pr. Almeria

(Dec. dcQ.)!

Obs. Specimina nostra bene respondent descriptioni exactæ cel.

Gussonii (I. c.); si vero, ut censet ilie autor, et quod, collata

descriptione in I>C. prodr., verosimile videtur, H. decumbens

(Lag.) et H. cæspitosum (Pres!.) synonyma sint, nomen anti-

quius Lagascanura præferendum erit, tanto magis quia alia spe-

cies nomen H. caespitosi (Lam., DC. prodr. VI, p. 173) gerit.

Foliola periclinii in speciminibus nostris minime acuta sunt,

sed exteriora obtusissima, interiora obtusiuscula, quod eliani

descriptione Gussonei confirmatur.

„ /?, compaclum (H. cæspitosum /S, compactum Guss.) corymbo

dense conferto, subgloboso, foliolis periclinii spadiceis.

Circa Gades (hb. Scbousb.j! Puerto de Sta. Maria!

//. Stoechas (L.) DC. (Lge. exs. Nr. 249). (Hisp. Perpetua

silvestre).

In rupibus campisque siccis : Orense (Pourr.); Bilbao, En-

ciniilas; Villafranca del Vierzo, Benavente; la Carolina!

„ /?, maritimum Lge. exs. Nr. 250, valde ramosum, proslratum,

calathiis in quovis glomerulo paucioribus.

In arenosis marilimis prope Santander (Oct. c. fl.!) Eandem

forraam legi ad littora Galliæ occidentalis prope Biarritz!

H. serotinum Boiss.

La Mancha; Fuensanta pr. Murcia; inter oppida Lorca et



Helichrysum Picardi Boiss. et Rent. (H. serolinur

Lge. exs. Nr. 251; H. anguslifolium Planell. Ensay. p. 270,

non DC).

In arenosis maritirais ad Vigo et Cobas Galleciæ (Aug. c. fl.)!

In ruiieralis ad pagum Videiros Galleciæ borealis (Sept, c. fl.)!

Artemisia variabilis Ten. (Lge. exs. Nr. 246 ; A. campestris Colro.

Castill. p. 82 (non L.), A. paniculata Willk. Serl. p. 79).

In campis incultis haiid rara : Caruccdo (Vierzo)-, Casa de

Campo, Aranjuez, el Probencio (laMancha), Miircia, Almeria!

A. glutinosa 3. Gay.

In campis arenosis ad Encinillas! Sierra Guadarramal

Obs. Species vulgo describiliir glabrn, sed formam canescentem,

formis veslitis A. campestris analog.im, in Gallia modilerranea

ad Avignon et Aiguesmortes Icgi. Vprnm \. ramprHtrrm E^iropæ

A. crithmifolia L. (Lge. exs. Nr. 2I.')). Oplime. ut videlnr, ab

A, campestri dislincta species.

Ad liltora Oceani per Canlaliriam (Santander) et Galleciam

(Cobas, Doninos, Vigo) Sept.— Oct. c. n.!

A. Barrelieri Bess. (J. Gay! Lge. exs. Nr. 24 Ij.

Ad ripas glareosas fluminis Rio de Aguas (prov. Almorin).

in agris campisque incnilis circa Murcia et Almeria ire-

quens (Dec—Jan. c, fl.)!

A. Herba alba Asso (A. Contra Pourr. et Vahl herb.!) Lge. exs.

Nr. 243.

In collibus gypsaceis ad Valjadolid. indenne per Hispaninm



reflexo-arciiatis) v. erecto-adpressis, calathiis cylindricis v. ovali-

subglobosis. Inter omnes has formas, e qiiihus facile quisquam

totidem species dislinctas formåret, nulliim discrimen constans

rtemisia vulgaris L. (Hisp. Escobilla parda).

Ad pagum Porrino Galleciæ! S. Pablo de Montes (Poiirr.)!

1. hispanica Lam. (A. Seriphium Pourr. herb ) ! Lge. exs. Nr. 247.

Puerto de la mala muser ad fines occidentales Mnrciæ, in-

. camphorata Vill., formå calathiis majoribus, foliis glabris viridibus.

A. Absinthium L. (Hisp. Ajcnjo).

Mahon, Monistrol (Pourr.)!

Tanacetum annuum L.

Aranjuez, Valencia (Pourr.)!

Cotula coronopifolia L. var. pusilla, 1-2-pollicaris, internodiis brc-

Tn stagnis exsiccalis, mari proximis ad pagum Hueto pr.

Sanlander (Oct. c. n.)!

Chamomilla aurea (LO J- Gav. (Lge. cxs. Nr. 2å2).

Ad vins pr. Aranjuez; Granada pr. flum. Darro (Apr.—Mai

c. fl.)! in campis Extremaduræ (Schousb.)!

Ch. inodora (L.) C. Koch.

In ruderalis ad Espinosa (prov. Burgos)!

In arenosis marilimis ad la Coruna

!

Ch. maritima (L.), achæniis duplo triplovc majoribus, ceterum vix

a varietate salina prioris recognoscenda et vix omnino

specifice distinguenda.

Pyrethrum arvensc Salzm.

Utrera Boeticæ (Schousb.)!

P. anomalum (Lag. sub Chrysanfhemo). Chrysanlhemum sericeum

Lk. et HfTg. p. 330 t. 101; Chr. opposilifolium Brol.?



In rupibus calcareis ad Encinillas, schistosis ad Villafrancj

del Vierzo!

Obs. Species exiraia, a Candolleo ad genus Lcucanthemi per-

peram associata, differt enim lubo coroliæ tereti (nec piano

foliolis periclinii dorso lanalis, margine fimbriatis et deniqui

foliis oppositis, basi connalis. Hac nota quoque recedit a Py-

rethris, quibus ccterum potius pertinet, at mellus forsan novuii

genus constitueret. Chrysanthemum opposilifolium Vivol. ex de-

scriptione certissime eadem species est, sed nomen Lagasca-

num antiquius est ideoque conservandum. Aliud synonymon es

Ch. sericeum Lk. et Hffg. (fig. bona), sed aulores citati vi:

recte Ch. oppositifol. Brot. ad Ch. Herminii suum (i. c. t. 102;

retulerunt, species affinis quidem, sed foliis lanceolatis serrati;

(nec pinnatifidis) recedens, nobis ignota, Coroliæ disci ru-

bellæ, achænia omnia calva, sed disci (ut credidit Lag.) vi]

Pyrethrum flaveolum Lk. el Hffg. p. 341 t. 104.

Viilafranca del Vierzo!

P. pulverutentum Lag. (l>. sulphureum (i^ alpinuni Hoiss. et Rcut.

rada et Cercedillas!

Obs. Suspicor, P. radirantem Cav. nihil esse nisi varielaten

alpinam P. sulphurei « (ligulis flavis); an vero stirps flaviflor;

specifice differt ab albiflora (P. pulverulentum Lag.) vel omnei

in unam speciem confluunt, cultura et observatio in plantii

Prolongoa pectinata (L.) Boiss. (Lge. exs. Nr. 239).

In canipis incullis, vineis etc. : Monte Torozo, ValladoHd

Venta de los infantes pr. Bailen, Jaen, Sierra Morena pr

pagum Trasierra, Alcala de Guadayra I Talavera de 1;

reina (Schousb.)I

Chrysanthemum segetum L.

inter segetes Galleciæ hine inde
; Viilafranca del Vierzo ;

Jaen,



<:iirysanthemum coronarium L. (Hisp. Verba del muerto).

Sevilla, Cadiz, Almeria; Pozo de la biguera (prov. Murcia)!

Coleodephus Myconi's (L.) Cass. (Lge. cxs. Nr. 241.)

Cordoba, Ballen, JaenI

C. hybridus (Pyrethrura hybridum Guss.)

In paludibus subsalsis (la Algayda) pr. Almeria (Dec. c. fl.)!

Obs. Planta pcrennis, a præcedente valde distincta. Semina

affinis videtur h'remeria paludosa DR. expi. se. d. Alg. tab. 59.

Leucanthemum vulgare DC. (Hisp. Pajitos).

In Gailecia passim: Encinillas!

^ (i, atratum (Chrysanthemum atratum Gaud., non L.)

In rupibus reg. alp. Pyrenæorura cenlralium ad Pas d'Esca-

lette et prope lacum Espingo (Aug. c. fl.)!

„ y, cornnopifoUum Hartm.

Pontevedra Galleciæ!

L. pallens (Gay) DC.

In pratis ad oppidulura la Baneza (prov. Leon) 8 Jul. c. fl.!

„ ^, crassifolium Lge., differt a formå typica foliolis periclinii

margine fusco-scariosis, a L. vulgari achæniis radii corona

membranacea bifida præditis, ab utroque vero toliis valde

carnosis, fragilibus, radiralibus caulinisque inferioribus latis-

sime obovatis, obluse crcnalis v. basi pinnalilobis, in pelio-

lum late alatum angustatis. Forsan species distincta, cl tum

L. crassifolium appellandum.

In rupibus raaritimis ad S. Sebastian et Porlugalete Canta-

briæ; la Coruna Galleciæ! (Eandem formam vidi in herb.

reg. Matrit. noraine Chrysanth. alpini designatam et ad

Penas de Raraales pr. Santander lectam).



Leucanthemum montanum (L.) DC. -i^

In collibus calcareis ad EncinilJas! *^

L. corymbosum (L.) Godr. et Gren.

Inler frutices ad Encinillas (18 Oct, c. fr.)!

L. Parthenium (L.) Godr. et Gren. (Hisp, Magarzuela).

In locis ruderatis Galleciæ (Doninos, Lugo, iVogales, S. Ro-

man); Villafranca del Vierzo!

Perideræa fuscata (Brot.) Webb. (Lge. exs. Nr. 229).

In arenosis raarilirais ad Vigo Galleciæ! In Hisp. austr.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

Monte Torozo, Valladolid; Aranjuez; Carolina, Bailen, Jaeo,

Onnenu mixta (L.) DC. (Lge. exs. Nr. 280).

In Gallecia hine inde (Lugo, Cobas, Coruna, Pontevedra,

Vigo, Tuy); Valenza Lusitaniæ; Encinillas; la Carolina!

O. nobilis (L.) Gay (Lge. exs. Nr. 231). (Hisp. Manzanilla liria).

In ericetis, campis, ad vias elc. Canlal)ria;, Galleciæ et

montium Legionensium (requentissima

!

„ /S, subinodora nob., differt a formå typica, cui cetcrum exacte

similis, odore levissimo, suavi (nec forti, aniaro-aroraatico).

In collibus ad Galopagar in montibus Carpetanis!

„ r, aurea (Anthemis aurea DC, Anacyclus Brot.) calathiis dis-

Ad ripas grarainosas fl. Minii pr. Tuy Galleciæ!

A. Colula L. (Hisp. Manzanilla hedionda).

Bilbao, Santander; Burgos, Valladolid, Villafranca del Vierzo;

Guadarrama!

A. arvensis L. (Lge. exs. Nr. 232).

In Gallecia et Castella vetere hine inde!

„ /?, incrassata (A. incrassata Lois.)

La Carolina, Granada I

A. tubercutata Boiss.

Monte Torozo pr. Valladolid (7 Jul. c. Q.)!



AchiUæa odorata L.

Carucedo (Vierzoj, Monle Torozo, Valladolidl

.1. Millefolium L. (Hisp. Milenrama).

In Hispania borcali et centrali frequensl

„ ^, macrocephata nob., corymbo laxo, calalhiis duplo majoribus,

fuliis subgIabris,obscure viridibus, rcpelilo-pinnatiseclis. (Valde

aifinis var. alpestri W. & Gr., nisi quod in hac foliola peri-

clinii iiigro-marginata sunt).

In pralis ad Santiago de Compostela!

.1. setacea (i^ brevifolia Rochel, Banat. t. 31, vix spithamæa, corymbo

[tarvo, dciise congeslo, calathiis minoribus, foliis cauleque

rionbus niulto longioribus subamplexicaulibus,

folio, ut videtur, bene distincta.

In campis siccis ad Benavente Castell. vet. (8

tomentosa L. (Hisp. Milenrama burrosa).

Monte Torozo, Valladoiid !

Ageratum L. (Hisp. Altareina).

In Gallecia (hb. Pourr.)!

SantoUna squarrosa Willd. (Lge. exs. Nr. 236) (Hisp. Yerba piojera).

Burgos, Valladolid, Villafranca del Vierzo!

S. rosmarinifolia Mill. (Hisp. Abrotano hembra).

In rupibus collibusque siccis: Villafranca et Carucedo (Vierzo),

Valcabado de Paramo (Leon); Encinillas; in mont. Car-

Diotis marilima (L.) Coss. (Lge. exs. Nr. 235).

Ad lillora arenosa Oceani pr. S. Sebastian ; Cobas, Doninos, Vigo I

Arnica montana (i, angustifoUa Duby (Hisp. Tabaco de montana).

In pralis Galleciæ passim (Valdomar, la Castellana, Lugo,

Santiago de Compostela, Porrino) Aug. c. fl.l



s. Planta pumila, spithamæ;i, angustifolia, calathio solitaiio

linuto, cernuo valde recedcns a formå vulgari, et habilum

re A. alpinæ Murr, referens.

onicum scorpioides Willd. (non Lam.)-

Sierra de Alfacar fl. granat. (27 Apr. c. fl. jun.)!

plantagineum L.

In silvis montanis ad Escorial (16 Jun. c. fl.)!

s. D. Pardalianches L. a cel. Graells (indic. p. 21) e variis

)cis montium Carpetanorum indicatur, sed forsan stationes

itatæ polius ad D. plantagineum vel ad D. carpetanum Boiss.

t Reut. (ined.) pertinent, quod uiterius invesligandum botani-

icio vulgaris L. (Hisp. Suzon).

In Hispania frcquens I

In montibus Marianis ad la Carolina

ceres Extremaduræ (Schousb.)!

silvaticus L.

Orense fPourr.), Vigo, Lugo; Villafranca del Vierzo!

viscosus L.

Monserrat (Pourr.); Escorial!

lividus h. formå major (S. foeniculaceus Ten.).

In campis sterilibus arenosis ad Villafranca del Vierzo

(16 Jul.)!

humUis Desf.

In Boetica (loco speciali non indicato, Schousb.)!

gallicus Chaix (Lge. exs. Nr. 255) S. exsquameus Brot., ^•

difficiiis L. Duf. ex spec. auth. in Herb. Mus. Paris).

Puenle de S. Payo Galleciæ; Encinillas; Sierra Guadarrania!

minutus (Cav) DC. (Lge. exs. Nr. 256).

In montibus Marianis ad Valdehuertas et la Carolina; Jae"?

Granada!

aquaticus Huds.

Bilbao, Santander; Cobas, la Coruiial



rus Bertol. (an satis a præcedente dislinclus'

dis ad pagos Ccrquido et Petelos Galleciæ!

Cadiz (formå serotina, ligncscensj!

Species polyraorpha, æquo jure ae

n. Gall. (21Ju

Lobajos (Castell- vet.)

!

sui*fle.\uosis), bracteis multo brevioribus et latioribiis. squa-

mis periclinii accessoriis brevibus, adpressis, glabris: calathio

duplo majore. sed magis paucifloro, Jigulis 4-5 ovalibus (nec

subinfundibulari lobis patulis tubura subæquantibus), tubo

basin versus semigloboso-inflato; antheris inclusis (nec ex-

sertis); achæniis florum marginalium ad costas sparse pube-

rulis, disci dense pilosis.



In pratis et ad rivulos prope pagum Manzanal (prov. Leon)

10 Jul. c. fl. et fr.I

Senecio Jacquinianus Rchb.

Ad rivulos Galleciæ passim (Donirios, Santiago de Compostela,

Lugo etc.)! Jul.—Aug. c. il.!

Bidens tripartita L.

Bilbao; Doninos, el Burgo; Villa de Palos, Burgos I

Calendula arvensis L. (Hisp. Yerba del podador).

Ferrol, Coruna, Santiago de Corapostela! (In Hisp. merid.

satis frequens)!

C. malacilana Boiss, et Reut.

In agris (la Vega) prope Almeria (Dec. c. Q. et fr.)

!

Obs. Calathia florigera iis prioris niullo rainora, fructifcra vero

duplo majora ob achænia marginalia niaxima, spinis dorsalibus

longis vaide cristala. Caules arancosi, supenic cum periciinio

C. parvtflora Raf.? (araneoso- tomentosa, ligulis pallidc citrinis,

cuato-annularibus, marginalibus dorso triplici serie spinula-

In arabulacro Hispalensi „las delicias* dicto (Febr.); in are-

nosis maritirais ad oppidum Vigo Galleciæ (Aug.)!

C. sublanata Rchb. ic. fl. germ. XV, t. 160, dense araneosa,

foliis anguste lanceolatis, acuminatis, ligulis croceis, achæniis

marginalibus parvis (interioribus raagnitudine subæqualibus).

circulariter curvatis, dorso muricatis (nec spinuloso-cristatisj-

In collibus calcareis ad Avignon (20 Apr. c. fl. et fr.)I

Echinops strigosus L. (Hisp. Cardo yezgut

Ad vias prope oppidum Jaen (6 Mai



Xirauthamim inafnrtum Willd. (.Lge. cxs. Nr. 250-

Uoiiavoiilo. Mediiia del Hioseco, Burgos; Ararijuez; Jaen

!

li. vinds ad Villalra.ica del Vierzo (17 Jul. c. n.)

!

Slæhelina dubia L.

In collibus cakareis ad Encinillas (prov. Burgos)!

Carlina vulgaris L.

Ifi collibus incultis Carilabriæ: Cucsta Descarga, Bilbao,

bao) et Cislell.e \ctiris (.SanlMiider. F.iKiiiillas, Hiir-os ctc.)

!

„ /S, major L^'o. exs. .Nr. 271. (C. iii\ ohurala Poir.), robusla.

parce ramosa, rainis crassioribus. foliis longioribus, calalhiis

mullo majoribus, bracleis foliaceis spinosis, squamas radian-

les superanlibus, dense involucratis. Ceterura a C. corym-

bosa typica vix ita differt, ut speciem propriam conslitueret.

In rupibus maritimis et ericetis Galleciæ borealis et occiden-

talis, præcipue circa la Coruna frequenlissima (Aug. c.U.)!

C. racemosa L. (C. sulphurea Desf.) (Hisp. Cardo de uvas).

La Canada de Urbino pr. Almeria

!

Atractylis cancellata L.

Cienpozuelos; Jaen, Granada; Murcia!

Microlonrhus Clusii Spach. (Hisp. Draraa).

Encinillas, Burgos, Valladolid; Carucedo (Vierzo)!

lU, Duriæi Spaeh I

In iocis grarainosis ad Aranjuez (19 Maj. c. fl.)f

trupina vulgaris Cass. (Lge. cxs. Nr. 2iio).

Encinillas, Carucedo (Vierzo): Aranjuez; Cordoba!

C. Crupinastrum Moris.

In monte Zumbalejo pr. Jaen (6 Maj. c. fl. et fr.)

!

Cenfaurea pullata L. (Lge. exs. Nr. 260).

Jaen, Sierra Elvira pr. Granada: Cordoba; Sevilla j Puerto



Cenlaurea Cyanus L. (Hisp. Azulejo; Galler. Lindi

Viilafranca del Vierzo, Burgos; Escorial!

In agris ad pagum Guadarrama!

C. Seusana Chaix (C. grarainifolia Pourr. mscr., C. lingulala Lag.)

Lge. exs. Nr. 263.

In rupibus reg. sup. montium Carpetanorum: Cerro M

supra Escorial, Puerto de Navaccrrada (Jun. c. D. el

C carpetana Boiss. et Reut. pug. p. 65.

In regione subalpina Pyrenæorum centralium Galliæ

Hospice de Luchon (.S Sept.); in coUibus calcareis a

cinillas (pr. Burgos) 18 Oct.I

Obs. Specimina authenlica plantæ hispaniræ non vidi, convcnil

autem planta a me lecta optime cum descriptione 1.

ab omnibus formis C. nigræ videtur differrc foliis i

superioribus præcipuft htioribus : calalhio majorc, florigoro ovato,^

appendicibus exterioribus reflexis, linoari-lanccf

pectinalo-cilialis, intcrmediis rpniformii)us, ciiiis longis. pallidf

stramineis; achænio duplo majore. Propter appondices "

riores angustas reflexas transitum faril ad Iribum C. phr]

et forsan hue spectat C. phrygia Lapeyr.. pluribus locis I

C. nigra L. (Lge. exs. Nr. 261).

In pratis Galleciæ baud rara (Ferrol, Corufia, Lugo clc);

Guadarrama!

^ (i, pallida! (C. serotina Bor.), foliis anguslioribus, calalhiis

minoribus, appendicibus fuscis, donse et pulcberrime pcc ''

nato-ciliatis, ciiiis pallide fuscis. (Formis intcrmediis cuW

C. nigra typica connectitur.)

Valdomar, Santiago deCompostola. l'oj.l<-\<-.lrn ,-t ;.!. bi Galleciæ'

€. Debeauxii Godr. el Gren. 11. Fr. 11. 2i:\ {(It",!-!-. opl.).

tander! Eandemspe( icm Irgi in l>\i(Miæis Galiiaque ocfirfC'

tali ad Jbos, Pau, Bayonnc el Bi;uiil7!
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Obs. Hæc species certe a priori distirictissima, oIj caiathin

iransalpinam Schleich. quidquam accedit.

Centaurea alba var. angustifolia DC. (vix differt a C. deusta Ten.).

Ad vias et in campis asperis Casteilæ utriusque (Olincdo,

Guadarrama, Escorial!).

C. Schousboei Lge. (Sect. Acrolophus), perennis, 1— iV.-pcdalis

:

pluries subdichotome ramulosi et corymbum effusum forman-

tes; folia tomcntosa, pinnatisecta, segmenlis paucis, lance-

olato-linearibus, mucronalis, superiora linearia, iiidivisa; cala-

thia ovato-elliptica (involucro 10—11 mm. loiigo, 8—9 mm.

lato), basi bracteis 1—2 parvis foliaceis fuUa; appendices

fusca in spinam ipsa appendice paulo breviorem excurrente

notatæ, margiiie albo-raembranaceæ, membrana bre\iter de-

currente, inferiorum longe ciliata, interiorum lacero-denticu-

lata; corolia rosea; achænia albida, puberula, ecostata, pappo

achænii longitudine coronata; pappi radii exteriores breves

squameliati, interiores sensim longiores et angustiores, series

In campis et ad vias ad el Monaslerio Extremaduræ (Schousb.

Jul. 1798)!

01) s. Habitus externus totius plantæ C. albæ L. similis est, sed

st'vcriori exaraine subjecta manifeste non ad Phalolepides sed

ad Acrolophos perlinet, et quidem C. tougourensi Boiss. tfc Reut.

(diagn. pi. or. II, 3, 76) proxime alfinis est. xN'olis tamen

multis iisque gravibus ab hac differt, v. c. caule crassiore, ma-

gis scabro et ramoso, calalhiis minoribus et angustioribus, ap-

pendicibus cxterioribus iongius albido-ciliatis , spinå longiore

ttrminatis, imprimis vero achæniis pallidioribus ecostatis (nec

utrinque i-2-costatis), pappo achænio subæquilongo (nec ter-

(nec exterioris dimidiam longitudinem subæquante).



Centaurea Willkommii Schultz Bip. (Willk. Enum. p. 26).

Puerto de la inquisicion (prov. Jaen); Sierra Elvira (1. granat.!

C. limbata Lk. et Hffg. fl. Portng. tab. 97. (Lge. exs. Nr. 264).

In collibus, ericetis pralisque siccis Galleciæ hine inde (la

Coruna, Santiago, Lugo, Valdomar) ; et prope Santander

Cantabriæ!

Obs. Descriptio et figura C. Ilanrii Jord, (obs. fragm. V, p.

gatione ulteriore confirmarctur, plantam Galliae australis ab hispa-

iiica non differre, nomen Linkianum, ut antiquius, conser-

vandum erit. Planta hucusque parum cognita erat, et a Can-

dolleo pcrperam in sectionc Lopholomatis posita ; manifeste ad

Acrolophos perlinet, et post C. dissectam Ton. (cui baud

„ /S, melanosiicta nob., didert a formå vnigari caulibiis creclis

Prope pagum Sobrado do Agiiiar (iallcciæ (21 Jul, c. n.)!

. micrantha Lk. «£ Hffg. (1. Port. II, p. 220 (C. paniculala Brot.

n. lusit. non L.).

In rupibus ad oppidulum Tuy Galleciæ meridionalis (2-5 Aug-

c. n. et fr.)!

•bs. Planta a me lecta descriptioni plantæ Lusitanicæ I. c. datæ

optime respondit, nisi quod illa annua esse dicitur, dum nostra

perennis v. sal tern biennis videtur. Ab affini C. limbata difTert

ramis divaricatis, paniculalim (nec corymboso-)dispositis, cala-

thiis plus duplo minoribus, elliptico-cylindricis, basi atlenuatis,

bus et denique habitu prorsus



c. divergens Lge. n. sp. (Secl. Acrolophus), perennis (v. biennis),

elata (lV'i-2 pedalis), erecta, fere a basi ramosa; ranii diva-

ricati, rigidi, apice 3-5 calathia gerentes et ita paniculam efTu-

sam formantes; folia scabra, juniora tomentosa, mox denudata,

pinnalisecta, segmentis lateralibus utrinque 1-2, basi approxi-

matis, terminali elongato lineari miicronato, margine revoluto,

fol. ramealia superiora linearia integerrima; calathia minima

(involucro 7-8 mm. longo, 4-5 mm. lato), ovata, foliola peri-

clinii subtomentosa, obsolete nervosa, partim conspicua (nec

appendicibus omnino lecta); appendices breves, serailunares,

stramineæ, vix maculatæ, pectinalo-ciliatæ, ciliis brevibus

pallide stramineis, cartilagineis, terminali reliquis vix longiore ;

corolla pallide rosea. (Pappus videtur achænio dimidio sub-

æquilongus, scd fructus maturos non vidi).

In rupibus schistosis ad Villafranca del Vicrzo (18 Jul. c. Q.)!

forsan speciebus polymorphis v. parum constantibus onustum

addere mihi proposui, sed planta supra descripta ad nullam

mihi cognitam speciem referri potest. C. paniculata L. (ex

speciminibus Pedemontanis et Tergestinis) videtur proxima,

sed recedit foliis dense tomentosis, segmentis brevioribus et

latioribus, obtusiusculis, ramis crassioribus, minus divergentibus,

calathiis niajoribus, appendice ovato-triangulari, ciliis et raucrone

terminali longioribus. C. polycephala Jord. adhuc magis differt

calathiis oblongis, appendice lanceolata, cuspidata, raucrone

terminali elongata, reOexa etc. lisdem fere notis differt C. lep-

iocephala Boiss. (diagn. or. I, 10, p. 110), quæ insuper acbæ-

C. Scabiosa L.

Ad vias pr. Valladolid (1 Jul. c. fl.); Encinillas!

C. omaia Willd.

In montibus Carpetanis frequens ! Monasterio Extremaduræ

(Schousb.)!



Valladolid, Madrid; Jaen!

eriophora L.

Ad viasetincollibus siccis pr. Jaen; Silla del Moro pr. Granada t

Calcitrapa L- (Hisp. Garbanzo del Cura, Trepacaballos).

Per totam Hispaniam frequens.

Calcitrapo-aspera Godr. et Gren. (C. Pouzini DC).

San Sebastian Cantabriæ (cum achæniis maturis 30 Oct.)!

aspero-Cakitrapa Godr. et Gren.

St. Angel pr. Murcia, Almeria!

aspera L.

In Hispanla meridionali et centrali frequens!

„ |9, suUnermis DC. (C. prætermissa de Martr.).

Aranjuez, Murcia!

C. sonchifolia Rchb. ic. fl. germ. XV, t. 68 (non Godr. el Gren.;

C. Jacobi L. Duf. in Bull. Soc. bot. Fr. VII, 348?).

quenti raixtim crescens et inter easdem fere intermediay

an hybrida proles?

C. Seridis L. var. mariiima Lge. ind. sem. hafn. 1851, p. 22-

(C. maritiraa L. Duf.).

Circa Murciam urbem frequens!

Obs. Comparata descriptione C Seridis L. typicæ non tantara video dii-

ferenliam inter hane et nostrara plantaru, ut hæcspccificeseparetur.

Cnicus benedicius L. (Hisp. Cardo santo).

In coliibus schistosis ad la Carolina (10 Mai c. fl.)!

Kentrophyllum arborescens Hook.

In rupibus ad Almeria I

K. lanatum (L.) DC. (Hisp. Espina de Cristo).

Villafranca del Vierzo, Burgos!

K. boeticum Boiss. et Keut. pug. p. 65.

Canada de Urbino pr. Almeria (18 Dcc. c. fl. et fr.)!

Carduncellus mitissimus (L.) DC.

In collibua calcareis ad Encinillas (18 Oct. c. fl.)'-



Carduncellus monspelicnsium All.

Valladoli.l, Monte Torozo (Jul, c. fl.)!

C. araneosus Boiss. et Reut.

In collibus caicareis ad Cieiipozuelos 0. Matrit. (31 Mai) !

C. coeruleus (L.) DC. (Hisp. Tetilla).

In campis Boeticæ (Schousb., Maj. 1798)!

Sitybum marianum (L.) Gartti. (Hisp. Cardo lecliero).

In tota Hispania passim!

Ualactites tomenlosa Moench (Lge. exs. Nr. 2G6).

In regioiie liltorali Galleciæ freqiiens; Hilbao; la Carolina,

Cordoba; Murcia!

Cynara horrida Ait. (C. Cardunculus L. loima silvostris) (Hisp.

Alcaoiies).

Onopordon Acanlliium L. (Hisp, Toba, Espina blanca).

In Gallecia orienfali; Villafranca del Vierzo, V'alladolid, Bur-

In prov. la Mancha pluribus locis non notalis observalum.

Carduus tenui/lorus Curt.

El Burgo et Liigo Galleciæ; Villafranca del Vierzo; Valla-

dolid, Cienpozuelos 11. Matrit. I

C. pycnocephalus L.

Madrid, Aranjuez; Jaen, Granada!

C. Gayanus DR. (C. ciliatus Pourr. herb., C. confertus (i, pur-

pureus DC).

In locis grarainosis ad Lugo et Santiago de Compostelal

Obs. Annuus v. biennis, habitu hine ad C. carlinoidem Gou.,

illinc ad C Argyroam Biv. acccdens; folia variant magis mi-

nusve arachnoideo-lomenlosa, spinis validis (luteis) v. breviori-

bus armata etc. A C. conferto JMor. toto coeio ditTerre videtur,

specimina vero C. carpelani B. et H., quæ copiose ad Escorial

legi, tantam affinitatera cum planta Gallecica habent, ut facile

crederem, has duas species revera non esse distinctas.
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Carduus Reuterianus Boiss. diagn. or. II, 3 p. 44 (C. Bourgæanus

B. et R. pug. p. 62).

Baileri, Albolote pr. Granada (Apr.)!

Obs. Species variabilis: formas sequentes seorsim notavi:

/S, subacanthoides Lge., foliis profundius incisis, spinis foliorum

Fuente Castellana pr. Madrid (25 Mal)!

y, ptjcnocephaloides Lge., pallidus, lobis foliorum l)revibus par-

ceque spinosis, abs caulinis inlerruptis, brcvissime spiriosis,

calathiis paucioribus , evidentcr pedunculatis (habitus C.

pycnocephali).

Ad vias circa oppidum Jaen (o Mai)!

C. acanthoides L.

Ad vias prope Burgos!

C. chrysacanthus Ten. (Rchb. ic. 11. germ. XV, t- 147).

Ad pagum Sta. Ysabel Galleciæ (21 Jul. c. (1.)!

C. nutans L.

Prope Porlugalete Cantabriæ!

C. platypus (Lge. ind. sem. bafn. 1859 p. 28 (cf. 1857 p. 26).

Carucedo (Vierzo); Valladolid ad vias frequcns; Despefia-

perros (Sierra Morena)!

C. deftoratus L.

In fagetis regionismontanæsuperioris ad Encinillas (18 Oct.den.)!

Picnomon Acarna (L.) Cass.

Carucedo (Vierzo), Valladolid; Sierra Guadarrama; in mon-

tibus Marianis pr. Cordoba, Jaen; Murcial

Cirsium lanceolatum (L.) Scop.

In Galle.
i frequens

C. microcephalum Lge. ind. som. bafn. 1854 p. 22.

In campis asperis ad Bilbao (Oct.)!

C. eriophornm (L.) Scop,

Castello de Noceda Gallrciæ: IJilbao, Encinillas, Valladolid,

in montibus Carpetanis ad las \av;i^ f.» \avirprr-ida '



Cirsium palustre (L.) Srop.

C flavispina Boiss. |S, castellann

109; C. paniculalum Vahl

Ad Burgos et Mcdina del

(Vahl)!

lecla papilloso-scabra, in spccimine ad Burgos lecto glabra

sunl. Achænia quoque videnlnr similia, sed in omnibus a me

leclis speciminibus sterilia sunl.

C. monspessulanum All. (Hisp. Pincho burrero).

„ |S, ferox Coss. not. p. 39 (C monspess. var. hispanicum Willk.

pug. p. 112).

Obs. Ilæc varielas a C. monspessulano typico mullo magis dif-

ferre videtur quam prior a C. flavispina. Sallem spccimina a

me Iccta valde insignia foliis amplexicaulibus (nec decurrenti-

brevissima mucronalis (nec lanceolatis, callo lineari terminalis).

Speciraina mea ceterum valde imperfccla sunt, quare dijudi-

care non possum, an differenliæ supra notatæ salis con-

stantes sint et an forraa insignis specifice separari debeat.



Cirsium arvense (L ) Scop. (Hisp. Cardo hæmorroidal).

In Cantabria et Gallecia haud infrequens!

C. filipendulum Lge. in sched. pi. exs. (C bulbosum Plan

p. 278, non DC); rhizoma horizonlale, longe lateque

niferum, fibras radicales emittens nonnullas tenuiores,

nullas medio fusiformi-incrassatas ; folia lanceolata, i

radicalia (et stolonura) breviter petiolata, caulina pi

basi auriculato-ampleclentia, omnia pinnalisecta v, pr

pinnatifida, laciniis 3-5-lobis (lobis divergenlibus spin

supra scabriuscula, subtus floccoso-t

depressum, foliola periclinii imbricata, omnia acuta spinulaque

brevissiraa niucronata, interiora elongata laxa, pappo sub-

æquilonga; corolla purpureo-violacea, laciniis filiformibus an-

theras basi sagiltalas multo superanlibus; (ilanienta villosa;

achænia lævia, nitida, sub pappo annulatira constricta.

In ericelis monlanis pratisque siccis tolius Galleciæ a Puerl*

de Piedrafita ad la Coruna frequens (Jul.— Aug.)!

s. Species certe distinctissirna! C. bulbosum DC, proxirae

fflne, differt slolonibus nullis, foliis rigidis (nec mollibus)^

lagina iriferiore minus tomentosis, laciniis longioribus et angu-

tioribus, fol. caulinis minoribus magisque remolis, semiamplesi-

aulibus (non vero auriculatis), caule superne longissimo spatio

ludo, invoiucri foliolis inæqualibus, exterioribus oblusis, coroll»

aciniis latioribus, antheris vix inclusis. C. anglicum Lam. differt

aule magis tomentoso, remote foliato, apice longius aphyllo,

ibris radicalibus minus incrassalis, foliis sinualo-denlatis (nec

Chamæpeuce hispanica (Lam.) DC (Ca

Pourr.)! (Hisp. Cardo prielo).

PuertoUano inler Antequera et Mal



Notobasis syriaca (L.) Cass.

Ad vias prope Jaen frequens (6 Mai c. fl.)!

Lappa intermedia (Lge. D. Fl. ed. 2, p. 530).

In locis umbrosis ad Bagneres de Luchon (14 Sept. c. fr.)!

L. minor (Schk.). (Hisp. Lampazo).

Bilbao, Sanlander; in Galiccia orientali hine inde; Villafranca

delVierzo; Casa de Campo H. Matrit. ! Monserral (Pourr.)!

Leuzea conifera (L.) DC. (Hisp. Cuchara del pastor).

Encinillas; Jaen!

Serratula tincioria L.

Bilbao, Santander, Encinillas; Sierra de Meirama Galleciæ!

S. flavescens (L.) Poir.

S. pinnatifida (Cav.) Poir.

In collibus gypsaceis ad Valladolid; Jaen, Sierra de Alfacar

fl. granat.!

Jurinea liocconi Guss.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez (20 Mai c. fl.)!

J. pyrenaica Godr. et Gren. (Lge. exs. Nr. 272; J. humilis /S,

DC, Colm. Cast. p. 90).

Cerro Mazotta supra Escoriai (16 Jun. c. fl.)!

Scolymus hispanicus L. (Hisp. Cardillo).

Orense (Ponrr.), Vigo, Donifios Galleciæ; Burg

las, Bilbao!

Lampmna communis L.

Coruiiaj Santiago! Orense (Pourr.); Villafranca

Rhagadiolus stellatus y^ edulis DC.

Encinillas; Jaen, Granada!

Amoseris pusilla Gartn.

Santiago, Lugo et alibi in Gallecia; Villafranca

S. Pablo de los Montes; Valencia (Pourr.)!



Hispidella hispanica Barnad. (Bolosia piloselloides herb. Pourr.!>

Lge. exs. Nr. 273.

Villafranca del Vierzo, Puerto de Manzanal in monlibus Le-

gionensibus; Escorial

!

Obs. Slirps insignis, floribus Tolpidis barbatæ, indiimento Hieracii

Pilosellæ, periclinio, achæniis etc. ab omnibus distincta. Figura

optima exstat in Lk. et Hffg. Q. Portug. t. 94. Dubia, quæ

Glim niovit beat DC. (prodr. VII, 2-58), an hæc planta jure

inter Cichoraceas collocanda esset, certe ex observatione speci-

Hedypnois cretica Willd. (Lge. exs. Nr. 27.5).

In Gallecia hine inde (Cobas, Vigo, Lugo); Bailen, Cordoba,

Cadiz; Murcia!

H. pendula DC. (cf. Lge. ind. sein. hafn. 1853 p. 18).

In agris el ad vias prope Sevilla (.5 Mart. c. fl.)!

Catanancke coerulea L.

In collibus calcareis ad Encinillas!

C. lutea L.

Xerez de la Frontera (Schousb.)!

Cichorium Intybus L. (Hisp. Achicorea),

Bilbao, Burgos; Aranjuez, la Mancha ; Murcia!

» /?, divaricatum (C. divaricatum Schousb.), habitus in statu sil-

vestri singularis, sed culturå in formara vulgarem transit.

In collibus calcareis ad Encinillas et Valladolid!

Tolpis barbata (L.) Gartn. (Lge. exs. Nr. 276).

In arvis et collibus Galleciæ frequens! (In Hispania cenlrali

el meridionali, ubi sequens frequenter occurrit, hane speciem

nunquam vidi, quare suspicor, cel. Colmeiro aliosque au-

tores de plantis hispanicis tractanles, æque ae cell. Godr. et

Gren. ( Fl. Fr.}, has duas bene distinclas species commutavisse).



In ballecia priori ranor

tibus Legioriei.sibijs, lli

„ /J, minor Lgc. iiul. som. ha

Cabo de Gata!

Hypochoeris radirata L.

et Marianis! Caceres Exlrcnia

Portugcsa pr. Carmona!

^, Loiseleuriana Godr. (H. Baibisii

j, ^, erostris Coss. et Germ.

In campis aridis ad Lugo Galleciæl

Seriola aetnensis L.

In glareosis ad Barranco berrnejo fl. granat.!

Thrincia tuberosa (L ) DC. (Lge. exs. Nr. 278).

Puerto de Sta. Maria, Sevilla, Cordoba! (Inter
{

Gallecia lectas specimen quoque deprehendi, s

Th. maroccana Pers. (ligulis exterioribus adpresso-hispid

niis exterioribus breviter, intcrioribus longissime

pappi radiis 15-163.

Th. hispida Roth.

La Carolina, Cordoba, Jaen, Granada!

Th. hirta Rolh. (Lge. exs. Nr. 279).

Per totam Hispaniam frequens!

, ^, psilocalyx DC. (Th. nudicalyx Lag.).

In pratis humidis ad Valdemar et Lugo Galleciæ!



Thrincia hirta y, arenaria DC.

Ad littora arenosa Occani pr. Cobas et Pontevedra Galleciæ!

Obs. Th. hirla et hispida raaxime variabiles et intcr se difficit-

lirae dislinguendæ species, cum notæ plurimæ parum constan-

tes videntur. !ta v. c. Th. hirtam non scmper perennem in-

veni (sæpe biennis v. annua evadil), ncqiie pappus semper 15-

20-radiatus est, ul afferunt cell. Boiss. et RcuL (sæpissime ra-

dios vidi 10-12 ut in Th. hispida). Hæc ultima tamen habitu

differente, nec non pappo snbniveo, roslro longitudine achænii

V. ultra et periclinio magis hispido videtur distincta a Th. Iiirta.

Ealbfussia Sahmanni Schultz Bip. »ar. hispanica nob., differl a

speciminibus Africanis (a cl. Balansa ad Biskra Algeriæ lec-

lis, 1853 Nr. 779) calalhiis minoribus, achæniorum interio-

rum rostro brcviore, pappo sordide lutcsccnte (nec albidoj,

sed vix tamen specifice separanda.

In campis Exlremaduræ (Schousb., Apr. 1798); in arenosis

ad fluvium Guadayra pr. Sevilla (5 JMarl. c. 11. et fr.)l

Leontodon hastilis /S, hispidus (L. hispidus I..), [tarec hispidus,

culturå in formam glabratam transicns.

Santander, Encinillas; el Castro (prov. Leon) I

L. hispanicus Mérat (Asterothrix bLspanica DC.) Lge, exs. Nr. 280-

Copiose in collibus gypsaceis ad Aranjuez (20 Mai c. fl-)'

L. (Millina) carpetanus Lge. n. sp. (Oporinia autumnalis Coss. in

pi. Bourg., 1854, non Don), rhizoma breve, contractum,

fibras radicales plures tenues emittens; folia dcnse rosulata,

lanceolato-Iinearia, runcinalo-pinnatifida, glabra v.parce pilosa;

scapi graciles, foliis pluries longiorcs, adscendenles, remole

squaraati (sqnamis 2-4), monocephali; periclinium cyiindrico-

bus dimidio brevioribus; anlhoclinium nudnm; acb.-pnia omnii'

conformia, longe rostrata (rostro vix achænii longitudine),

striata, transverse rugosa
;
pappus albidus, periclinium m^^'^*'

superans, radiis 8-10 basi dilatatis, deciduns.

In grarainosis rcgionis subalpinæ montium Carpelanorum supra
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Venta de Navacerrada (21 Jun.)! Eodem fere loco poslea

legit cl. Bourgeau).

Obs. Propter achænia rostrata hæc species cerle ad MUlinam

pertinet, sed genus hoc, mere artificiale, vix conservandum esl;

differentia enim inter Millinas et Oporinias vix tanta est quain

inter species varias generum Thrinciæ v. Hypochæridis, quarura

nonnuHæ achænia rostrata, nonnullæ erostria habent. — J»fi7/.

/con<odonhotdes Cass. differt a nostra radice grumoso-fasciculala,

foliis ellipticis, roslro achænio longiore, pappi setis basi non

dilatalis. M. hyoseroides DC. scapo fobis pauio longiore, peri-

clinio pallido, glabriusculo, anlhoclinio palcaceo dislinguitur.

Habitus externus quidem ei L. autumnalis simillimus est, sed bie

differt scapis plerumque ramosis, pappo sordido, 12-20-radialo,

pericbnio vix v. paulo longiore, et præcipue rostro achænii nullo.

Geropogon glaber L.

In montibus Zumbalejo et Fuendelapena pr. Jaen (6 Mai)!

Podospermum laciniatum (L.) DC. (Hisp. Barbajas).

Burgos, Valiadobd! Crismundo (Cast. nov.) Schousb.!

r, /S, latifolium Godr. et Gren. (P. calcitrapæfolium Koch Syn.).

In agris ad Granatam urbem

!

Benavente, Parador de Villanuble pr. Valladolid; Puerto de

Guadarrama, Aranjuez!

Obs. Inter formas innumeras hujus generis maxirae polymorphi

nullum discrimen constans inveni, et in nullo fere genere syno-

nymia tam vaga et intricata est, quare ulterior observatio iti

piantis vivis raagnopere esset desideranda. Quoad determinatio-

nem cell. Godr. et Gren. secutus sum, sed

a me lecta recte definita sunt, non certus

Vroipermum Ualechampii (L.) Desf.

Cbiclana fl. gadit. I

U. picroides (ij asperum Duby.

Jaen, Sierra Elvira 0. granat.!



Tragopogon australis Jord.

Valladolid; Aranjuez, la Carolina I

T. major Jacq.

Monte Torozo pr. Valladolid (7 Jul.)

r. crocifolius L.

Escorial, Guadarrama, Monte Torozo

Monte Torozo (7 Jul.)!

S. macrocephala DC. (Lge. exs. Nr. 281; Hisp. Tetas de vaca)

a, cor. lutea.

Viilafranca del Vierzo, Medina de Rioseco; Carolina! Ecija

(Schousb.)!

Benavenle (Castell. vet.)!

S. crispatula Boiss. (forte a S. hispanica haud satis distincta).

La Carolina, Cerro Zurabalejo pr. Jaen!

S. tuberosa Pall.?

In pratis ad pagum Valdomar Galleciæ (23 Jul. c. fl.)I

Obs. Specimen unicum, obiter abreptum et incompletura (radice

carens) an ad speciem orientalem revera pertineat vaide dubium

videtur. Attamen cum figura laudata (Buxb. Cent. II, t. 18 f. 3) et

cum speciminibus in deserto Caspico lectis (Kittary), quæ in

Herb. Mus. Paris, comparavi, bene convenit. Scapus enim in

nostro specimine simplex, bipollicaris, medio bibracteatus, e

rhizomate superne diviso, squarais atrofuscis tecto egreditur;

folia anguste lanceolalo-linearia, scapo multo longiora, basi

parce toraenlosa, superne glaberrima; foliola periclinii linearia,

obtiisa; corolla subtus rosea, supra Qava striis purpureis;

achænia glabra, pappi radii 5 longiores apice nudi.

Picris hieracioides L.

In Cantahria et Gallecia frequens!

Helminlhia echioides (L.) Gartn.

San Sebastian, Bilbao, Santander; Burgos, Valladolid, Villela

(Vierzo) I



Picridium vulgare Desf. (Lge. exs. Nr, 283).

Encinillas, Burgos; Jaen, Granada, Sevilla!

P. intermedium Schultz Bip. (foliis subintegris v. obsolete sinuato-

dentatis, dentibus spinulosis, scapis adscendentibus, parce

ramosis, vix foliatis etc.). An prioris var.?

Bailen, Sevilla, Puerto de Sta. Maria!

P. tingitanum (L.) Desf. (Lge. exs. Nr. 282; Hisp. Lcchugilla dulce).

Ad litlora Oceani pr. Cobas, Pontevedra et Vigo Galleciæ!

„ /S, subacaule Willk. (Iber. Halbins. p. 124).

In collibus ad monasterium Sacromonte pr. Granada!

ZoUikoferia resedifoHa (L.) Coss. (Lge. exs. Nr. 284) var. viminea

nob ,* caulibus diffusis ratnisque gracilioribus, calathiis mino-

ribus a formå typica recedens.

Pozo de la biguera (prov. Murcia); ad littora arenosa pr.

Almeria! (Eandem forraam ante oculos habuisse videtur

cel. Willkomra in observatione sua de hac specie (Iber.

Halb. p. 125).

Sonchus spinosus L. (Lge. exs. Nr. 285).

in collibus argilloso-conglomeratis inter oppida Vera et Pulpi;

in rupibus et carapis arenosis circa Almeria frequens (Dec.

„ /S, cervicornis (Prenanthes cervicornis Boiss. voy. p. 744).

In rupibus montium Sierra de Gador pr. Almeria!

S. crassifolius Pourr. herb. ! (Willk. I. c. p. 125).

Cienpozuelos n. Matrit. (31 Mai c. fl.)!

S. maritimus L. (Hisp. Cerrajon).

Ad fossas circa Murciam urbem frequens!

vS. aquatilis Pourr.! (a præcedente videtur bene distinctus).

Monistrol, Valencia (Pourr.); Murcia, Granada!

S. ohraceus L. (Hisp, Cerraja).

Per omnem Hispaniam frequens!

S. asper Vill.

Encinillas, Villafranca del Vierzo; Sierra Guadarrama, Ara

ju€z! S. Pablo de Montes (Pourr.)I



L. (Lge. exs. Nr. 286).

In Hispania fere tota frequens, variis formis ludens, quarum

plures inter se tam diversæ sunt, ut facile eas distinctas

species esse crederes. Etsi autem notæ secundariæ vari-

abiles sint, characteres principales (præcipue achænia)

semper constantes inveni, ideoque variæ formæ verosimi-

liter in unam speciera jungendæ. Sequentes formas præ-

a, annuus (S. tenerrimus DC), herbacea, annua. In agris et ad vias.

1. lævigatus., glaucescens, pedunculi laxi, subglabri v. gla-

berrirai, foliorum laciniæ angustiores, acutæj obsoleU'

dentatæ (habitus fere S. oleracei).

El Huelo pr. Santander; Sevilla!

2. glandulosus Lge. ind. sem. hafn. 1853 p. 19, pedunculi

elongati, rigidi, pilis glandulosis dense tecli, foliorum

laciniæ late ovales, obtusæ, obsolete dentatæ.

Jaen! Medellin Exlreraaduræ (Schousb.)!

3. spinulosusj pedunculi breves, dense glandulosi, foliorum

laciniæ acutæ v. acuminalæ, valde spinuloso- dentatæ,

dentibus mucrone albo cartilagineo terminatis. (Habitus

S. asperi, sed auriculis foliorum non recurvalis el achænio

transverse muricato mox recognoscendus).

Bailenl (Eandem formam variis Italiæ locis lectam

vidi in herb. b. Schouwii)!

/?, perennis (S. pectinalus DC), trunco persistente, sublignosc

In muris et rupibus (Hæc formå variat periclinio et pedun-

culis glaberrimis v. parce glanduloso-pilosis).

Granada, Malaga, Murcia!

ctuca perennis L.

In agro Valentino (Pourr.)!

Monserrat (Pourr.); Encinillas; Escorial!

saligna L.

Orense (Pourr.)! Encinillas; Murcia, Cabo de Gaia I

I
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Lactuca chondrillæftora Bor. (Godr. et Gren. fl. Fr. II, p. 318;

Lge. exs. Nr. 287)

In muris ad Villafranca del Vierzo (19 Jul.) I

/. muralis (L.) Frescn.

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

L Scariola L.

Burgos 1

/.. virosa L. (forraa foliis runcinatis) (His|). Lechuga ponzofiosa).

Portugalete, Santander, Encinillas; Vigo, Lugo; Guadarrania I

Chondrilla juncea L. (Hisp. Ajonjera).

Villafranca del Vierao; Vailadolid, Burgos! In Hispania

centrali et meridionali frequens!

Microrhynchus nudkaulis /J, divaricatus DC. (Prenanthes runci-

nata Lag.).

In campis subhumidis ad Murcia et Almerial

Taraxacum officinale Web. (Hisp. Am argon).

In, Hispania boreali et centrali hine inde frequens!

r. paluslre (Sm.) DC.

In humidis montium Marianorum ad pagum Molinillos de

Trasierra pr. Cordoba (28 Mart. c. fl.)!

r. ohovalum (Willd.) DC.

La Carolina; Sierra de Alfacar, Sierra Elvira n. granat.!

T. lævigatum (Willd.) DC.

Bailen, Sierra Elvira, Guejar (Sierra Nevada)!

Obs. Folia in formå typica lyralo-runcinata sunt, sed occurrunt

speciraina intermixta foliis subintegris, Tarax. obovato sirailibus.

T. tomentosum (Leontodon toraentosum herb. Vahl.!); T. pyrrho-

pappum Bois's, et Reut. : T. serotinum ^, breviscapum Schultz

Bip. in Willk. Iber. Halbins. p. 123.

Ad vias inter Medina de Rioseco et Vailadolid frequens;

Burgos! Aranjuez (Schousb.) ; Siguenza (hb. Vahl)!

quam publicatum, noraini Boissieriano anteposui, quia denomi-
natio e colore pappi sumta decipiens est; pappus enim minime
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igneus est, nec, ut in descriptione Boiss. et Reut. 1. c. diciti

pallide rufescens, sed sordide el pallide slraraineo-olivacei

T. serotinum Sadl., planta Europæ orientalis, secundum spe

raina Herb. Mus. Paris, et Hafn., comparata cum fig. Wald

et Kit. pi. rar. Hung. tab. H4, vix cum planta hispanica co

jungi debet, a qua v. g. differt foliis minus scabris, achæn

rostro longioribus nec eodera subduplo brevioribus, pap

albido etc.

Ætheorrhiza bulbosa (L.) Cass. (Lge. exs. Nr. 288).

Santander; Cobas, Doninos, la Coruna; Cordoba, Sierra I

vira, Almeria!

Crepis pulchra L.

Olmedo (Castell, vet.); in locis umbrosis ad Aranjuez

Cienpozuelos fl. Malrit.

!

C. paludosa (L.) Moench.

Nuria (Pourr.)!

C. lampsanoides (Gou.) Froel.

Villafranca del Vierzo et las Medolas in castanetis! S. Pah

de Montes (Pourr.)!

C. blattarioides (L.) Vill.

Ribas (Pourr.)!

C. virem VIII. (Lge. exs. Nr. 289); C. murorum Pourr. herb-!

Bilbao, Encinillas, Burgos; la CoruSa, Lugo; Villafranca d

Vierzo et alibi in montibus Legionensibus ; Aranju

(Pourr.)! la Carolina!

« /?, capiUaris (L.) Fr. (C. polyraorpha ;', diffusa Wallr.).

Santander
I (In Pyrenæis Galiicis ad Bagnéres de l.uchon

Bigorre)!

C. taraxacifolia Thuill. (C. polyraorpha Pourr. herb. ! Barkhaus

taraxacifolia DC, Lge. exs. Nr. 290).

In Hispania centrali et meridionali frequens!

» /¥, intybacea Duby (Crepis inlybacea Brol.).

In ambulacro „las delicias« diclo pr. Sevilla (29 Febr. c fl



Crepis foetida L.

Villafranca del Vierzo, Benavente!

C. albida Vill. (C. taraxacoides Pourr. herb. !), Lgc. exs. Nr. 291.

Villa de Palos ad Hum. Sil (Vierzo), el Castro ad fines

orientales Galieciæ; Encinillas; Escoriai; Cerro Fuendela-

pena pr. Jaen!

Andryala lyrata Pourr. herb.! (A. macrocephala DC, A. lyrata

jS, macrocephala Boiss. voy.)

Escoriai, Madrid! la Mancha (Pourr.); Cordoba!

y, /J, »wmor (A. ragusina /S, lyrata DC; A. lyrata o, Boiss. voy.)

Obs. Formå macrocephala sola in herb. Pourretiano adcst, quare

pro speciei forraa lypica habenda est.

A. parviflora Lam. (A. sinuala et A. integrifolia L.) Lge. exs.

Nr. 296.

In Cantabria et Gallecia hine inde; Escoriai!

A. areiiaria Boiss. et Reut.

Casa de Campo fl. Matrit.!

Hieracium Pilosella L.*) (Hisp. Oreja de raton).

In Ilispania boreali et centrali frequens !

^ |S, pilosissimum Fr.

In monliura Carpetanorum regione subalpina hine inde (Es-

IL castellanum Boiss. et Reut. (Lge. exs. .\r. 293).

Villafranca del Vierzo, Puerto de Manzanal, la Torre et alibi

in raontibus Legionensibus!

Inter Manzanal et Bembibre (prov. Leon)!

H. praaltum var. depilatum Fr. (H. præaltum d, auriculoides Lang.
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In montibus Legionensibus non procul a pago Pradp

del Rey!

Hieracium cerinthoides L. (Lge. exs. Nr. 294).

E seminibus in montibus Legionensibus lectis in horto boU

hafn. educatum!

trichocephalum Willd.

Vallée de Lys pr. Bagnéres de Luchon (7 Jul. c. fl.)!

saxatile ViU.

In montibus calcareis ad Encinillas (prov. Burgos) 18

Oct. c. fr.!

Vallée de Lys pr. Bagtieres de Luchon!

anglicum Fr.

In rupibus subaipinis montis Medasolles (Pyren. Gall.)!

pallidum Biv.

In ericetis montanis ad Villafranca del Vierzo; Encinillas!

macilentum Fr. (Vet. Acad. Forhandl.).

In fissuris rupium reg. subaip. montium Carpetanorum (Cerro

• del aguila supra Navacerrada ; Cerro Mazotta pr. Escorial)!

Ad pagum Doncos Gaileciæ; las Medolas, Congo^to (Vierzo)I

Galleciæ!

— latifolium Fr.

El Castro (Leon)f

'. crinito proxtmum, forte var. (Fr. in litt.).

In muris vetustis oppiduli Bagnferes de Bigorre (18 Sept.)!

bs. Forraa insignis, habitu cerle specirainibus Italicis H. cri-

niti affinis, sed diversa foliis caulinis paucioribus, achæniis

dilute fuscis, pappo sordide albo (nec pallidis pappo rufescenle)

etc. Ab H. pyrenaico Jord. affini magis recedit, sed forsaa

non satis differt ab H. valdepHoso Vill.



Cuesta Descarga Cantabriæ! S. Pahlo de

In monle Casaril pr. Bagneres de Luchon

!

In ruderatis ad Madrid (Od.)!

Bilbao, la Coruna, Tuy; Villafranca del Vierzo!

IXIil. Lobeliaceæ.

Lobelia urens L. (Lge. exs. Nr. 297).

In Canlabria et Gallecia frequentissima!

Laurentia Michelii DC. /?, integrifolia nob., differt a formå

foliis integerrimis et corolla alba. Forsan L. tenellc

eadera species est, sed nostra planta certissime annua,

In pratis ad pagum Valdemar Galleciæ!

XXIV. Cai

[n Cantabria, Gallecia et Ilispania centrali frequens!

, /S, maridma Duby (Lge. exs. Nr. 302).

In arenosis maritimis ad Santander Cantabriæ et Pontevedra

Galleciæ!

V Yf 9^<i'^ili^ nob., gracillima, ramosissima, pedunculi filiformes^

elongati, capiiula minima, folia longe ciliata.

Santiago et Pico Sagro Galleciæ; Villafranca del Vierzo!

Obs. Parum differt hæc formå a J. monl. liUorali Fr., qualis

apud nos quoque occurrit, et forsan eadera est, quaravis capi-
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tula adhuc minora sunt, pedunculi longiores etc, sed tum

nomen parum apluna videtur, cum hæc formå non in littoribus,

ut prior, sed in ericetis montanis et rupibus proveniat.

Jasione sessiliflora Boiss. et Reut. (var. montana Boiss.!)

Ad pagura Prado del Rey pr. Astorga ; Galopagar (monl.

Carpetan.)!

Obs. Cel. Cosson minus bene (not. p. 121) hane speciem

cum J. perenni conjungit. Præler habitum prorsus alienum

sis, prostratis, plerumque ad apicem usque foliatis, floribus

subsessiiibus, laciniis calycinis longis, arislato- pungentibus.

Multo magis accedit ad J. blepharodon B. tfc R., sed hæc ut

species annua quoque distincta est.

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. (Lge. exs. Nr. 303).

Bilbao; in humidis Galleciæ frequenlissima! S. Pablo de

Montes (Pourr.)! (Varietalem corolia alba inveni ad Fer-

rol Galleciæ)!

Specularia hybrida (L.) Alph. DC.

Guadarrama; Jaen

!

S. castellana Lge. ind. sem. hafn. 1S54 p. 25 (Forsan non satis

distincta a if. fatcata /S, scabra DC).

Encinillas; Cercedilias in montibus Carpetanis; Casa del

Carapo fl. Matrit,; la Carolina!

Campanula Erinu$ L. (Lge. exs. Nr. 298).

Bilbao, Encinillas; Villa de Palos, Villafranca del Vierzo;

Escorial, Guadarrama; la Carolina, Jaenl

C. mollis L.

Cerro Fuendelapena pr, Jaen!

C. glomerata L.

Bilbao, Santander, Encinillas, Hurgos! S. Pablo de Montes

f> ^, speaosa (Hornem.).

Peaa Castillo pr. Sanlander! (Eandem for

næis Gallicis ad Bagnéres de Luchon).



gtomerata å, pusilta DC. prodr.

In collibus calcareis ad Encinillasl

C. rapunculoides L.

In horlis et ad sepes Galleciæ subspontanea!

C. rotundifolia L.

Nuria, Valencia (Pourr.)!

<J. tenella Jord. (?) /S, velutina Lge. exs. Nr. 299.

In collibus calcareis ad Encinillas et Burgos (Oct. c. fl. et fr.)!

Obs. Cura descriptione plantæ Gallicæ in Jord. pug. pi. nov.

p. 125 data haud male convenit planta nostra, nisi quod hæc

dense hirtula est, folia caulina dense congesta, serrata, color

corollæ pallide yiolaceus, raceraus densiflorus, subsecundus

fere ut in C. cæspitosa^ quæ pluribus notis quoque similis, sed

formå corollæ diversa. In liorto bolanico hafniensi culta, planta

nostra major evadil, inflorescenlia amplior magisque diffusa,

ceterum vero constans. Eandem plantam nuper cell. Boiss. et

Reut. mihi communicarunt nomine C. lanceolatæ Lapeyr., in

montibus Caslellæ veteris lectam, sed C. lanceolata^ cujus spe-

cimina in Pyrenæis (Pie Lhieris) legi, valde differt staturå plus

duplo altiore, foliis caulinis integerrimis v. crispo-undulatis,

margine revolulo (nec profunde serrafis), lobis calycinis longi~

oribus, corolla duplo majore, pulclire coerulea.

€. Rapunculus L. (Hisp. Raponchigo).

In Gallecia hine inde; Villafranca del Vierzo ; in Castella

^ /?, elatior (C. elatior Lk. et HfFg.).

In agris solo calcareo ad Mcdolas (Vierzo) 19 Jul.!

C. patula L.

In Gallecia orientali; Bilbao! S. Pablo de Montes (Pourr.)!

€. Locfftingii Brot. (Coss. not. p. 170) a, matritensis (C. raa-

tritensis Alph DC).

Encinillas; Escoriall

^ ^, occidentalis (C. Loefflingii Lk. cl Hffg., C. Duriæi Boiss.).

In Gallecia frequens!
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Obs. Utraque formå variat glabra v. scabriuscula ; formam j?

sæpius scabram, immo hispidara inveni.

Campanula Loefflingii y, filiformis, caule elongato gracillimo, retror-

sum scabriusculo, ramis elongatis, calycis laciniis longissimis,

setaceis, scabris. Formå singularis, intermedia inter var. a^

el C. retrorsam Labil!., ad quam primo retuli, sed specimin*

nimis juvenilia ut lule determinari possint

La Carolina (Sierra Morena) 10 Mai!

XXV. Rubiaceæ.

yaillantia hispida L.

Sierra Elvira fl. granat., Murcia, Almeria, Cabo de GataT

CallipeUis cucuUaria DC. (Lge. exs. Nr. 304).

In monte Silla del Moro pr. Granada I

Galium Cruciata (L.) Scop. (Lge. exs. Nr. 305).*)

Encinillas; Villafranca del Vierzo; Manzanal!

G. vernum Scop. (Lge. exs. Nr. 306).

Puentedeume Galleciæ; Encinillas; Puerto de Navacerradaf

G. pedemontanum All. (Lge. exs. Nr. 307).

Cerro Cuelgamoros supra Escorial (13 Jun.)l

G. rotundifolium L.

Vallina de Doncos Galleciæ; Villafranca et las Medolas

(Vierzo), in pinetis supra Guadarrama! S.Pablo de Mon-

tes (Pourr.)I

G. boreale L. (G. auriense Pourr. herb.).

Orense (Pourr.); Encinillas; Guadarrama!

G. silvaticum L.

Irati (Née in herb. Boutelou)!

G. ephedroides Willk.

Barranco de Caballar pr. Almeria!

G. arenarium Lois. (Lge. exs. Nr. 308).

In arenosis marilimis ad San Sebastian Canlabriæ!

') Genus Galii determinavit cel. E. Boissier.
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ium verum L. (Hisp. Cuajaleche).

Encinillas, Villafranca del Vierzo et alibi in monlibus Legion.,

Valladolidl Aranjuez, S. Pablo de Montes (Pourr.)!

lucidum All. (Lge. exs. Nr. 309).

Becerrea Galleciæj Sierra de Manzanal (Leon) Jul.!

erectum Huds.

In silvis ad Escorial (16 Jul. c. fl.)I

MoUugo L. (G. elatum Thuill., Gren. et Godr.).

In Cantabria hine inde; la Coruna, Santiago de Compostola

;

Villafranca del Vierzo I

rivulare Boiss. et Reut. (var. glabra et pubescens).

Puerto de Piedrafita Galleciæ; Villafranca del Vierzo, las

Medolas, Manzanal (Leon)I

silvestre Poll.

Bilbao, Santander, Encinillas; Puentedeume Galleciæ!

Lapeyrousianum Jord.

In collibus calcareis regionis subalpinæ supra Encinillas (19

Oct. c. fr.).

anisophyllum Vill.

Penablanca (reg. alp. Pyren. Aragon.)!

saxalile L.

In ericetis humidis Galleciæ hine inde (Seijo, Santiago, Tuy,

Puerto de Piedrafita); Encinillas!

palustre L.

In paludibus Galleciæ passim (Betanzos, el Burgo, Santiago,

Tuy, Lugo); Encinillas, Valladolid ; Escorial

!

debile Desv. (Lge. exs. Nr. 311).

In uliginosis ad Valdomar et Sobrado de Aguiar Galleciæ!

^ /?, congestum Gren. et Godr. (G. constrictum Chaub., G. palustre

Pourr. herb., non L.).

In paludosis ad pagura Cubillos (Leon)! In fossis Galleciæ

(Pourr.)!

G glomeralum Desf.

Arcos de la Frontera (Schousb.)!



eum Lam. (G. capillare Cav.).

I Moro pr. Granada! Xaliva, Banos de Bellas (Pourr.)I

asa de Campo pr. Madrid I

ica del Vierzo, la Baneza (Leon); Guadarramal

L. a, nudum (G.angliciim Huds., Lge. exs. Nr. 312).

Bilbao, Encinillasj Santiago de Cotnpostela!

a jS, vestitum (i^. iitigiosum DC).

Villafranca del Vierzo; Escoriall

G, decipiens Jord. (a G. litigioso vix distincta species (Boiss.!).

G. Aparinella Lge. ind. sem. hafn. 18.54 p. 24.

Inter suffrutices ad Aranjuez (21 Mai c. fl. et fr.)

!

G. Yaillantii DC.

Escorial

!

„ |8, tenerum (Schleich.) G. spurium y^ leneruril Gren. et Godr.

Inter saxa in cacunaine montis Mazolta supra Escoriall

G. Aparine L. (Hisp. Amor del hortelano).

Piedraflla Galleciæ; Villafranca del Vierzo; Cordoba, Gra-

nada, Alraeria! Ins. Balear., S.Pablo de Montes (Pourr.)-'

G. tricorne With.

Madrid; Jaen, Granada, Almeria

!

6'. $accharatum All. (Lge. exs. Nr. 313).

Valladolid; Jaen, Sierra Elvira, Cordoba, Sevilla, Cadiz,

Almeria!

Hubia lucida L. (R. splendens Lk. et Hffg. tab. 85; R. peregrina

a, lalifolia Gren. et Godr.) /?, pubescens no6., foliis junioribus

cauleque pubescentibus, foliis caulinis late ellipticis,
ranae-

Ad sepes prope oppidum Jaen (5 Mai vix flor

R. peregrina L. (/S, intermedia Gren. et Godr.).

InCantabria et Gallecia hine inde; CubiUos (Le



Rubia peregrina /S, angustifolia (R. angiistifolia L.).

Chiclana fl. gadit. ; Malaga, Alraerial

A$perula odorata L.

Monsein (Pourr.)!

A. arvensis L. (Lge. exs. Nr. 318). *

Encinillas, Burgos, Valladolid, Lobajos (Castell. vet.), Villa-

francadel Vierzo; Guadarrama; la Carolina, Jaen, Cordoba I

A. hirsuta Desf. (A. denudata herb. Vah!)

!

Tn raonte caslelii supra oppidum Jaen (5 Mai c. Q.) I

A. papillosa Lge., perennis, inde a basi ramosa, caulis infcrnc

tomentosus; rami adsccndentes rigidi, glabri; folia quaterna,

alterna (stipularia) duplo breviora, anguste linearia, raargine

revoluta, nerve medio crasso prominent], superiora glabra,

inferiora papilloso scabra ; inflorcscenlia paniculata, glomeruli

in rarais ramulisque terminales 6- 8-flori, bracteis 2 subulatis

fulti, corolla sordide rosea v. violacea, junior clavata, tubo

sensim in limbum ampliato , undique ita ut ovaria
,

papilloso-

In campis aridis solo calcareo ad Monle Torozo pr. Valla-

dolid (7 Jul. c. fl. jun.)!

Ibs. Species supra descripta ambigit mier A. hirsutam Desf. et

A. scabram Presl., habitu ad illam, characteribus huic accedens.

Prior differt foliis verticillorum 6 subæquilongis
,

pubescenti-

scabris, glomerulis densis muUilloris heraisphæricis, braclcis

elliplicis sæpe 4, corollæ tubo glabriusculo, subito in limbum

pubescentem dilatato, ovario glabro. Posterior differt caulibus

flaccidis, diffusis, internodiis multo longioribus, foliis inferiori-

bus brevissimis obovatis, superioribus longioribus et angustiori-

bus, glomerulis paucifloris. Reliquæ species, quas examinavi

aut descriptas vidi, longius distant.

. scabra Presl. (A. raacrorrhiza Lk. et Hff. t. 84).

In collibus calcareis ad Encinillas I

. aristata L. fil. (Lge. exs. Nr. 317).

Villafranca del Vierzo; Algecares pr. Murcia, Almerial
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A. cynanchica L. (Lge. exs, Nr. 315).

Villafranca del Vierzol

„ /S, densiflora Gren. et Godr.

In arenosis maritimis ad Santander (Oct. c. Q. et fr.)I

Sherardia arvensis L.

San Sebastian, Encinillas; in Gallecia frequens; Villafranca

delVierzo; Jaen, Cordoba, Granada, Sevilla, S.Fernando

pr. Cadizl

€rucianclla maritima L. (Lge. exs. Nr. 319).

Ad littoraGalleciæ hine inde (Doninos, Cobas, Vigo); Cabo

de Gata!

C. angustifoHa L. (Lge. exs. Nr. .320).

Piedrafita Galleciæ; in Hispania centrali hine inde; in Ilisp.

C. latifolia L.

Barranco de Caballar pr. Almeria !

€. patula L. (Lge. exs. Nr. 321).

XXVI. Caprifoliaceæ.

Hambvcus Ebulus L. (Hisp, Yezgo).

San Sebastian, Bilbao, Ontonedo pr. Sanlander; Burgos;

Guejar (Sierra Nevada); Murcia ; Almeria I

S. nigra L. (Hisp. Sauco).

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo;

Guadarrama, Aranjuez; Jaen I

S. racemosa L.

Burguete Navarræ (Née).

Vibumum Opulus L. (Hisp. Rosa de Gueldres, Bola de nievc).

Hermesende (Pourr.)I

V. Lantana L. (Hisp, Lanlana).

Bilbao, Encinillas; Carucedo, Otero (Vierzo)

I

V. Tinus L. (Hisp. Duraznillo).

In montibus Marianis frequens; Granada!



Lonicera impUxa Ait.

Jaen, Granada, S. Juan

L. etrusca Santi (Hisp. Madreselva).

L. Periclymenum L.

In Cantabria el Gallecia frequens ; Villafr. del Vicrzo ; i

darraraa! S. Pablo de Montes (Pourr.)

!

XXVII. Jasmiiie«.

Jaiminum fruticans L. (Lge. exs. Nr. 324). (Hisp. Jazmin

rilla).

Villafranca del Vierzol la Granja, Aranjuez (Pourr.) I Bi

indeque per Hispan. merid. hine indel

Olea europæa L. (Hisp. Aceytuno).

In vallibus Galleciæ rarius culta : Villafranca del Vierz

Phillyrea media L. (Lge. exs. Nr. 325: Hisp. Labiernago).

angustifolia L. (Hisp. Piadera).

In monlibus Marianis frequens (la Carolina, Cordoba el

ustrum vulgare L. (Hisp. Alhena).

In Cantabria passim; Villafranca del Vierzo; Escoriah

utinus exceltior L. (Hisp. Fresno).

In silvis raontanis Galleciæ et prov. Legionensis hine ii

oxyphylla /S, rostrata Gren. et Godr. (F. rostrala Guss).

Escorial, Casa de Campo pr. Madrid!

XXIX. Apocyae«.

fa media Lk. et Hffg. (Lge. exs. Nr. 326; Hisp. Yerba .

(Pourr.); Villafranca del



Nerium Oleander L. (Hisp. Adelfa).

La Carolina, Cordoba!

XIX. Asclepiadeæ.

Cynanchum acutum L.

Ad sepes circa Murcia et Almeria I

Vincetoxicvm officinale Moench. (Hisp. Vencetosigo).

Portugalate, Santander, Encinillas, Burgos I

V. nigrum (L.) Moench, /? latifoUum, foliis inferioribus late cor-

datis, caule elongato volubili.

Puente de Cruzul pr. Becerrea Galleciæ (24 Jul. c. fl.)!

Apteranthes Gussoniana Lindl. (Hisp. Chumbcrillo del lobo).

Campo de Nijar pr. Almeria (in collibus, ncc in salsis ma-

ritimis, comm. cl. J. Medina y Ximenez)!

XXII. Gontianeæ.

Gentiana Pneumonanthe L.

In ericetis Galleciæ (Cohas, Sierra Meirama), Cantabriæ

(Cuesta del Escudo, Santander, Cuesta Descarga)! et Na*

varræ (Burguete, Née).

G. vcrria y, alata Griseb. (G. angulosa M. B.).

In reg. subalp. montis calcarei la Tesia supra Enciniliasl

Ch'lora perfoliata L. (Lge. exs. Nr. 327).

Hine inde per Cantabriam (Bilbao, Sanlander, EnriniHas)

et Galleciam (Doninos)I Navarra ad Pampelona et Bur-

guete (Née).

„ /S, compacta, humilis, inlernodiis brevibus, foliis vix longion-

bus, cyma dense congesta.

In arenosis maritimis ad pagum Cobas Galleciæ (15 Sep'')-

Cirendia pusiUa (Lob.) Griseb.

In locis humidis Galleciæ (Valdoniar, Lugo, Pontcvedra,

Porrino)!

C. fiHformis (L.) Bt.hb.

Bilbao, Sanlander; Vablomar, Liigo, Sobradof



Erythræa pulrhetla (Sw.) Fr. (Lgo. exs. N>. 330).

„ |S, albiflora!

In collibus calcareis ad Carucedo (Vierzo); in argillosis hii-

inidis ad Encinillasl

E. latifolia Sm.

In pratis salsis ad el Biirgo Galicciæ! (Eandem specicMU Icgi

in Gallia occidenlali ad la Teslc de Bucli el Biarritz).

E. chloodes (Brot.) Gren. et Godr. (Lge. exs. Nr. 328).

In arenosis maritimis ad pagum Cobas Galicciæ I

E. sciUoides (L. fil.) Chaub. (Puel in Bull. soc. hol. Fr. 1860

p. 502; £. Massoni Sw.; E. portensis Lk. et Hffg. D. Por-

lug. t. 66; Lge. exs. Nr. 329; E. diffusa Woods).

Ad vias, in vineis et præcipue in litloribus Galleciæ borealis

et occidentalis frequens!

Obs. Nomen Woodsianum jana cel. Grisebach (DC. prodr. IX,

p. 561) et postea cel. Puel (I. c.) ut synonymon ad plantam

azoricam nomine Gentianæ scilloidis jaradiu designatara retuie-

runl; sed etiam sine ullo dubio nomen E. portensis Lk. el

Hffg. hue referendum estj collatis enim speciminibus a rae lec-

lis et Gallicis (Lloyd, Letourneux) cum figura laudata, ne mi-

nima quidem differentia adest. Longitudo tubi et limbi co-

rollæ inter se et cum calycis laciniis comparata notas conslan-

les minime præbet, lobi corollæ vulgo obtusi, rarius acutius-

culi; folia variant obovata , ovalia v. suborbicularia.

E. lioissieri Willk. (E. major Boiss., non Lk. éc Hffg.).

In collibus graminosis ad Encinillas ; ad ripas Qum. Guadal-

Obs. Parura videlur differre ab E. yrandiflora Biv., et differen-

tiæ utriusque a specie sequenli vix graviores videntur, quam

ut facile varietates australes grandifloras hujus esse crederem.

Ab hac valde differt E. gypsicola Boiss. et Reut. , species in-

signis, quæ secundura descriptionem eadem esl cum E. Har-
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relieri L. Duf. (Bull. soc. bol. Fr.) et vix differre videtur ab

E. majore Lk. et Hffg. fl. Port. lab. 65.

E. Centaurium (L.) Pers. (Hisp. Hiel de tierra).

In Cantabria frequens; Congosto (Leon), Villafranca del

Vierzo; Passaje pr. Coruna 1

E. maritima (L.) Pers. (Lge. exs. Nr. 331).

In pratis mariiimis Galleciæ hine inde (Valdomar, Betanzos,

el Burgo, Coruna) [ Mahon (Pourr.)I

„ /S, brevipes Lge. dillert a formå typica caule humili inlernodiis

brevissimis, floribus subsessilibus v. brevissime pedicellalis,

tubo-corollæ Horendi tempore lacinias calycis vix superaiile

(nec iisdem muUo longiore).

In arenosis maritimis ad pagum Cobas Galleciæ (14 Sept.)!

XXXII, neiiyaiitheæ

Menyanthes trifoliata L. (Hisp. Trebol acuatico).

In Galleciæ paludibus hine inde t

L.) Vent.

ino ad Orense (Pourr.) el Lugol



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1861. Indgivne af Selskabet. Bestyrelse. Nf. g"9.

Myrsineae centroamericanae el mexicanae. *)

Auctoré A. S. Orsted.

Subordo 1. Theophrasteae.

Appendices corollae faucis lobis alteriiae.

Clarija Ruiz et Pav.

Clarija Biborrana n. sp.: foliis longiuscule petiolatis e hasi

acuta vel cuneata in petiolura decurrente ianceolato-oblongis acute

acuminatis integerrimis pergamaceis, racemis axillaribus simplici-

bus petiolo pauIo longioribus 8— iofloris, Ooribus per paria ap-

proximatis telra- vel pentaraeris.

Folia per intervalia conferta, Petioli 1—2 poll. longi, basi valde

incrassali, nigrescenles. Lamina 6—Spoll.longa, ul pluriraum 2po!l.

supra medium lata, in siccis pallide viridis raargineque undulalo-

crispula. Costae laterales patentes, anle marginem arcuato-unitae.

Racemi interdum ex gemmis advenlivis supraaxillaribus erumpunt.

Flores pedicellati, basi bracleola minutissima subulata suffulti,

pedicelli et Oores fere aequilongi. Calycis laciniae rotundatae,

viridulae, apice erosulae . Corollae aurantiacae iobi concavi, ro-

lundati, carnosuli; appendices luberculiformes ovales majores

*) Hr. Professor Sliquel i Utrecht skylder jeg flere oplysende Bemærk-



oppositae. Stamina quatuor vel quinque; filamenta in i

pislillura recipienten) connala; antherae trigonae, Iruncatai

approximatae, ut sUgma pentagonura referunt. Sligma

laris el montis Aguacate in Costa Rica, ubi Novembri floi

legi. Ab indigenis Biborrana nuncupatur.

Jacqninia L.

Denne Slægt frembyder flere eiendommelige Forhold i Vege-|

lationsorganeme, som man hidtil enten ganste har oversee

hvorpaa man ved Beskrivelsen af Arierne ikke har lagt tilborlig

Vægt. Aarsskuddene bcstaae af mange Stængelstykker, af hvilke

ikke alene de nederste ere korte og sammentrængte, men

de overste frembyde samme Forhold. Med Hensyn til

cundære Grene viser her sig samme Forhold som hos

Naaletræer; de komme nemlig kun ti! Udvikling i den

overste Deel af Aarsskuddet, hvor de sidde falskt krands-

stillede, men mangle paa hele Skuddets den (ivrige Deel. Knop-j

perne ere forsynede med talrige sylforraige eller triangulære, -

taglagte Knopskjæl. Bladene angives hos flere Arter at va

falskt krandsstillede i Toppen af Aarsskuddet, saa at man de

— og ligeledes ifolge Afbildningerne ikke blot hos Jacquin, n

ogsaa hos Martius (Flora bras. fase. 16-17 t. 27) — »ku

troe, at de forresten manglede, og det er dog ingenlunde 1

fældet; men de ere paa den ovrige Deel af Aarsskuddet »>»•"'

j

skjælagtige og hurtigt aflaidende. Ogsaa hos de Arter, hvor Bla-

|

dene beskrives som spredte, er der dog altid et stfirre eller n«'

|

gere Antal af de nederste Stængelstykker, som kvin have skjæ''|

agtige Blade, og da nu Forholdet mellem den Deel af Aarsskud-
^^

det, som har egentlige Blade og dtn Deel, som kun liar skj«'*

agtige, hos hver Art er temmelig constanf, s.ia k<.n man herira
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hente et godt Artsraærke. Hos nogle Arter (t. Ex. J. taraca-

sana, J. aiiguslifolia) have kun nogle faa af de nederste Stængel-

stykker skjælagtige Blade, hos andre (t. Ex. J. axillaris) findes disse

kun paa den nederste Trediedeel af Aarsskuddet, atter hos andre

I. K\. J. iimbellala, J. arborea) paa den nederste llalvdeel og

riidcli- hos andre (t. Ex. J. 4inearis, J. armillaris) paa hele

Mdstc \i.ser (ler sig saaledes ganske det s.uniiic Inil.uld som

Aarsskuddet er forsynet med skjælagtige Ulade rind r.-idl i^ijsc af

Toppen, hvor de egentlige Blade tilsyneladende sidde i kt indse.

Bladene frembyde i deres Form og Bygning' Hik- F-entieder, sna

at man uden Tilstedeværelse af Blomst eller l-riii;l med l.ellied

kan erkjende denne Slægt. De ere læderagtige, graaliggronne,

næsten siddende og heelrandede ; Randen er fortykket og tilbage-

rullet. Midtribben ender i en kortere eller længere Torn; de

to nederste Sideribber boie ad imod Randen og danne Rand-

ribber, som hos de forskjellige Arter ligge i forskjellig Afstand

fra Randen og fremtræde med storre og mindre Tydelighed.

Smaaribberne ere især meget eiendommelige; de ere meget tal-

rige, tætte, bugtede og lobe næsten parallelt med Midtribben.

Hertil komme desuden talrige smaa Punkter, især paa Under-

fladen. Endnu fortjener at udhæves, at Stovknapperne ere udad-

vendte og i Begyndelsen slutte tæt sammen, saa at de skjule

Arret; senere trykke de sig derimod op til Kronbladene, men

dog kun med den nederste Halvdeel, medens den overste Halv-

deel er boiet tilbage ind imod Midten af Blomsten,

Jacquinla angHstifolia Ord. sp. n.: ramulis inilio angulatis'

dein teretibus glaucescentibus glabris, perulae squamis triangu-

laribus, foliis, infimis exceptis squamaeformibus, sparsis, sumrais

approximatis lineari-lanceolatis subfalcalis crassis rigidis glabris

basi in petiolum brevissimum attenuatis spinoso-acuminatis mar-

gine revolutis, costis lateralibus el marginalibus subtus inconspi-
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luis, umbellis terminalibus trifloris, pedunculo folio muHotles

breviore, pedicellis crassis rigidis erectis pedunculo paulo longi-

oribus, drupis (vix maturis) globosis glabris raucronalis.

Rami annotini 2*/2—3 pol!, longi, lenticellis numerosis no-

tati; folia fere 2 poM. longa, 3 lin. lata ; in adultioribus costae

oinnino nullae, media excepta, colispiciuntur; in superflcie supe-

riore voro juniorum costae marginales margini valde approximatae

et Taterales utrinque 7—8, inferioribus patentibus superioribus

divaricatis. apparent, Costulae densissiraae. Specimina, quae

suppetunt, jam deflorata. Calycis lobi sub fructu rotundali,

glabri margine raembranacei. — Species nostra proxime accedil

ad J. umbeliatam DC, sed valde diversa. — Prope Santa Rosa

in provincia Guanacaste; Martio fructifical. Occurunt specimina

pauca imperfecta in herbario Liebmanniano . in Mexico prope

Santa Cruz lecta, quae ad hane speciem pertinere videntur.

Jacquinia caracasana Kunth in IL et B. nov. gen. 3 p-251.

— DC. Prod. 8 p. 150. — Rami verticillati v. oppositi, paten-

es V. divaricati, annotini circiter 3 poll. longi, subangulati, ciiu-

rascentes, glabri lenticellis notati, adultiores teretes, obscure

fusci, lenticellis excrescentibus dense verrucosi. Folia sparsa,

summo approximata, lanceolata v. oblongo-lanceolata, glabra,

rigida, spinoso-acuminata, margine revoluta, sublus pundulata,

IVs—2Vi poll. longa, 5—9 lin. lata ; costae marginales a margine

paulo remotae, laterales 8—9 patenles, sumrais exceptis divan-

catis. Racemi terminales, a basi 6—8 flori, sesquipoHicares-

Pedunculus ebracteatus pedicellique trilineares demum refleJ'

ferruginei, rigidi, glabri. Calycis lobi rotundati, glabri, margi"«

*membranacei. Tubus corollae aurantiacae calycem aequans.
'^"'

therae muticae. Ovarium in stylum sensim attenuatum; sligw^

minutum, subcapitatum nigrescens. Drupa fere globosa, fusca,

9—10 lin. longa, apice mutronata, hexasperma. Semina ovali«)

comprcssa, leviter curvata, subreniformia, fusca , fovcolata. E«"'

bryo centralis, radicula longissima cylindrica, cotyledonibus
ovali-



Leon et in provincia Segovia, Floret

iveolentibus incolae cfformant monilia

longiludinalUer strialis fuscis

destitutis. ponilac sqti.imis o I

ceolatis sparsis, summis i-otiiic

spurie terminalibus 8— 12-noris folia su-

perantibus, pedunculo basi dense bracteolato
,

pedicellis flore

duplo vel triplo longioribus , bracteolis ovalis acuminalis pauio

supra basin pedicellis afGxis, tubo coroliae calycem aequanle.

Folia 2'/3 poll. longa, 8 lin lata. Costae marginales inferne

vix conspicuae, margine approximatae, superne evanescentes, la-

lerales 6—8 vix prorainulae patentes. Uacemus I*'«—2^2 poll.

longus. Pedunculus leviter pubescens a raedio (loriger. Brac-

teolae pedunculum inferne tegentes numerosae, subulatae. Pedi-

celli 6—7 lin. Jongi. Calycis lobi rotundati, glabri, margine

merabranacei. Coroliae aurantiacae tubus et lobi rotundati aequi-

longi. Antherae obtusae. Pistillum lagenaeforme; stigma in-

fundibuliforme. — Prae aliis J. racemosae affinis, a qua differl

foliis angustioribus, pedicellis longioribus et inprimis racemis

axillaribus. — Crescit in Mexico prope Papantla et Sta Crur (Lieb-

Jacqeinia arnillaris Jacq. arner. p. 53 t. 39. — DC Prodr.

8 p. 149. — Martins Flor. bras. fase. 16— 17 p. 281 U 37.—

Bot, Sulph. p. 123. — Prope Nieoyo.

Jaeqaiiia raceaøsa A. DC? Prodr. 8 p. 150. — Specim<>n

unicum mancum in Mexico prope Guatalco a cl. Liebmann lec-

lum ad hane speciera perlinere videtur.



Subordo 2. Eumyrsineae.

Ardisia Sw. fjf

Bladene hos denne Slægt frembyde flere eicndommelige For-

hold, som ofte afgive gode Charakterer for Arterne og som der-

for ogsaa fortjene at tages i nærmere Betragtning ved Beskrivel-

serne, end man i Almindelighed har gjort. — Bladene ere næ-

sten altid aflange og kortstilkede. Bladstilken er hos de fleste

Arter stærkt sammentrykt og ovenpaa rendel og forsynet med en

fra Bladpladen nedlobende Rand. Bladpladens Consistents er

meget forskjellig; medens Pladen hos nogle Arter er meget tynd

og gjennemskinnende, er den derimod hos andre tyk, læderagtig

eller kjodet; den er næsten altid heelrandet, dog undertiden

karvet eller tandet, men vistnok aldrig takket. Bladpladen er

hos de fleste Arter forsynet med de saakaldte indre Kjertier, der

vise sig som gjennemskinnende eller ophoiede uigjennemsigtige

Punkter af meget forskjellig Form, Storrelse og Fordeling. Be-

klædning mangler enten ganske eller er kun svagt udviklet i Form

af Haar — undertiden stjerneformige (t. Fix. hos A. melano-

sticta); hvorimod skjoldformigt befæstede Skjæl synes at være me-

get almindeligere end man efter Beskrivelserne skulde troe, men

de ere ofte meget smaa, saa at de let oversees.

Det er dog især Ribbefordelingen som er charakteristisk hos

disse Blade. Hovedsideribberne stode nemlig saromen i slo''"^

eller længere Afstand fra Randen og danne en tydelig fremtræ-

dende mere eller mindre bugtet (falsk) Randribbe (Pseudoneuruni).

Det samme Forhold gjentager sig i de fra denne udgaaende Gren«

een eller lo Gange, saa at der udenfor llovedrandribben
endnu

findes een eller to svagere K.vidribb<'r. Disse HatKJribbers
Af-

stand fra hinanden og fra Uaruicn. [{ovcl- n-i
Hisideribbernes

Antal, Fordeling og Retning, Kjcrtlcrnes c« IJKnlstilkens
Hoskaf-

fenhed — alle disse Forbold afgive fortrinlige Charakfrer for

Arterne, hvorpaa man hidtil ikke har lagt tiKstrækkclig V*gt-



Sfctie I. Parathesis DC.

Corollae lobi aeslivatione valvari, extus margiiieqiu* >

Ardisia crenulata Vent. choix de pi. t. 5. OC. V

L20.

r.rt'scil in Mexico, uhi norciilein Jtuiio propr Pap.i

1„ Mexico prope Jovo (Licbmai.n).

Ardisia melanostifta Scblechl. Linn. ^V. 8 ( 1823) p. 526.

In syUis inler Sa. 1 Salvador et Jahipam (Schiede), prop(

aisingo (L.elbmann); Junio noret.

Sectifl

corollae

. 2. Euardisia Endl.

„.„.Calycis et lobi aestivalione ;sinistr contorti.

Pedicelli in1 apice ramorum paniculae; prim ariorurn vel secun

dariorum subumbellalim congesli.

a) Rami paniculae (inferic.res saltem) fasciculali.

Ardisia nicaragaensis n. sp.: foliis e basi acuta in petiolum

supra canaliculatum membranaceo-marginatum conlinuala ellipticis

breviter acute vel obtuse acuminatis, subpergamenis obsolete pel-

lucido-ppnctatis glabris fuscis, costis lateralibus primariis et se-

cundariis densis ferme aeque prominentibus patenlibus, paniculae

terminalis folia vix aequantis rachi compressa angulala flexuosa,

ramis inferioribus fasciculalis, suprcrais solitariis, illis composito-

his siropliciter umbellato — vel subumbcllato- pedicelliferis, pe-

dicellis flore longioribus, calycis parvi quinquepartiti lobis ova-

libus obtusis, basi incrassatis ceterura extenualis, corollae quin-

queparlitae calyce multo longioris lobis lanceolatis reflesis tri-

nervulis glandulosis, antheris subsessilibus linearibus rimis dua-

bus brevibus subterminalibus dehiscenlibus, slylo filiformi longis-
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Tota planta glabra, fusca Irinovaliones bi-tripollicares. Fo-

4 poH. longa, i% poll. lala, sub lente imprirais supra minu-

isime squamulosa ;
pseudoneuruna interius flexuosum a raargine

lin conspicuis. Inflorescentia

i constat. Calycis lobi ner-

stinctis percursi. Stylus dein defloxus.

Pantasmo (4—50000. ubi Januario fere deflora-

ip.: ramulis novellis cl inflorescentia

rufule furfuraceis, foliis brevi- petiolatis e basi cuneala vel sub-

cuneala obovalis abrupte breviler obtuse acuminalis, superne

margine subundulatis membranaceis pellucido-punctatis, subtus

pajlidis lepidibijs inspersis, paniculae terminalfs foliis muito bre-

vioris pyramidatae ramis primariis inferne ternato-fasciculatis, su-

pedicelliferis, pedicellls florem circiter aequanlibus, calycis brevis

quinquepartiti jobis obtusis , corollae triplo longioris lineari-lan-

ceolatis, antheris subsessilibus linearibus, loculis rimula lerminali

poriforrai apertis.

Innovationes 3— 6 poll. longae. Folia 3 — 4 poll. longa,

IVa— 2 poll. lata. Inflorescentia parva; bracteolac lineares. Ca-

iyx basi glandulosus. Corollae lobi reflexi , subundulati. Stylus

staminibus longior, filiformis. Alabaslra ovata acula.

Crescit in monle Irasu (9000'), "bi Januario florenlem iegi-

b) Rami paniculae primarii solitarii.

§ 1. Volia Integra.

Ardisia escalonioiiles Schlechl. et Cham. Linn. 1831 P-
293-

- DC. Prodrom. 8 p. 124.

In Mexico prope Papantla (Schiede).

Ardisia CapoUina Alph. DC. ex ic. mcxic. ined. Prodr. 8 P-
134-

In Mexico, „ubi Capollin sylvestris vocalur propter analogiam

fructus cum Coraso ejusdera nominis."
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ArdisU comprem Kunlh in H. B. nov. gen. 3 p. 245. —
DC. Prodr. 8 p. 125.

Specimina mea cum speciminibus authenticis hujus speciei

in herb. reg. Berol. asservalis bene congruunt, a descriplione

vero cl. Kunthii pauIo abludunt. Innovaliones breves, fuscae,

squamuloso-pulverulentae, cito glabralae, compressae, internodiis

plcrisque brevissimis. Folia densa, brevi-peliolata e basi acuta

elliplica subabrupte breviter obtuseque acuminata margine impri-

mis basi revoluta, siccala ex fusco nigresccnlia, sublus pallida et

squamulis minulissimis fuscis sub Icnte tanlum conspicuis con-

spersa, tenere reliculala, 2—3* a poll. longa , IVa—2 poll. lala.

Costae laterales primariae el secundariae densae, palulae, prorai-

nulae, fere aequales; pseudoneura indislincta. Paniculae lermi-

nalis pyramidatae truncus ramique compressi squamulis conspersi;

rami alterni, ramosi; ramuli umbellalo-pedicelliferi. Pedicelli

tenues, floribus aequilongi vel iis paulo longiores. Alabaslra ovata,

obtusa. Flores 2 lin. circiter longi. Calycis quinquepartiti lobi

rotundato-ovati, oblusi, glaiidulosi. Corollae quinquepartitae lobi

oblongi. Filamenta brevissima ; antherae conniventes quadrangu-

lari-lineares, apice obluso utrinque rima poriformi elliptica aper-

lao. Stylus flliformis, post anthesin deflexus. Drupa depresso-

globosa, 2—2*2 lin. longa.

Crescit in sylvis humidis in monlibus inter Carlago et Can-

delaria (7000'—8000'), ubi florenlem et frucliQcantem Februario

legi.

Ardisia conpressa rar. Mexicana n. distinguitur foliis longiori-

bus calycisque et corollae lobis angustioribus. A. revoluta Schlecht.

(non Knuth) Linn. V. 5 p. 125, V. 8 p. 526, V. 26 p. 377

hic perlinere videtur. Cl. Liebmann hane varielalem prope Qua-

lulco et Mirador a mense Octobris in Januarium usque florentem

el juxta Colipa Martio fructiflcantem legil.

Aldisia laeris n. sp.: ramulis terelibus fusco -violaceis lae-
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acutiusculis basi angustatis leviter rcpandis undulatisque xoriaceis

crassiusculis margine allenuatis fuscis opacis, costis vix conspi-

cuis, lateralibus densis, paniculis terminalibus et axillaribus (?)

sessilibus foliis muUo brevioribus, ramis primariis infcrioribus

oongestis, tertiariis apice multifloris
,

pedicellis tenuibus floribus

duplo longioribus, calycis lobis ovatis obtusis, corollae lobis ob-

longo-ovalibus glandulosis, staminibus minulissimis vix corollae

trientem aequantibus, filaraentis brevissimis, antberis linearibus

basi sagittatis, pistillo minutissimo staminibus multo breviore.

Tota planta glaberrima. Innovationes 3— 5 poll. longae. Pe-

liolus 4— 5 Hn. Jongus, supra canaliculatus : lamina 4— 5 po"-

longa, 2polU lata, squaraulis minulissimis aibicantibus sub lenle

conspicuis tecta. - Prae aliis affinis A. oriiiocensi Kunth im-

primis foliorum formå et consistentia, infloresfnilia voro et IIo-

rum omnibus partibus diversa. Specimi'n iiniciirn Imjns speciel

ex Costa Rica, ubi in monte Irasu, alt. f-i !»()() pcilum, crescll,

reporlavi; item in herbario Licbmanni niiiciiiii (.inliini spcclraen

occurit sine indicatione babitationi.s.

basi angustata in petiolum brevissinmm continuata cuneato-vel

obverso-oblongis subabrupte obtuso-,acuminalis integerrimis vel

superne subrepandulis, membranaccis
, margine revolutis, gla"du-

lis numerosis striaeformibus vel rotu ndis transversis prominenti-

bus imbulis, paniculae lerminalis siessilis folio brcvioris rarois

alternis elongatis superne ramosis, .jltimis subumbellatim brevi-

racemose floridis , bracteis maximis late ovatis complicatis pel-

lucidis glandulosis, calycis virginoi quinquepartiti lobis oblongis

obtusis glandulosis, drupa globosa navescenti glandulis lineari-

bus nigris conspersa lobis calycinis magnis lanceolatis suffuUa.

Innovationes 7-8 poll. longae ; internodia media bipoH''

caria. Folia laete viridia cum petiolissex-octo-iinearibus8^9

poll. longa, 2-2>. poll. lata. (il an.lul.ir transversae lire"«^

Opegraphae generis referunt. Cosl:.M. |;.i,.,... <I.-Msac-
patenti-
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divaricatae ;
pseudoneura dua flexuosa a margine remola. Rami

inferiores paniculae 2 poU. longi. Coiolla el genitalia in speci-

minibus, quae suppetunt, indistincta. Semen globosum; albu-

min inferne concavum ruminatum ; embryo linearis flexuosus

transversus, cotyledonibus minutis, radicula maxima.

Crescil in montibus costaricencibus Aguacate et Jaris (1500

— 20OO')-> "bi florentem et fructificantem Novembri legi.

Ardhia nigropuoctata n. sp.: foliis e basi altenuata in petio-

lum canaliculalum continua obverse oblongis acuminatis præser-

tim superne subundulato-repandis tenuiler mcmbranaccis utrinque

nigro-punctatis, paniculis terminalibus amplis laxis folia aequanti-

bus, ramulis tertiariis versus apicera brevi-racemose floridis, pedi-

cellis flores aequanlibus, calycis lobis triangularibus acutis ciliatis

nigropunctatis, coroHae lobis oblongis acutis, antheris quadrangu-

lari-linearibus conniventibus fere sessilibus rimis longitudinalibus

apertis, drupis globosis pallidis glandulis atris nitidis semiglobo-

sis vel ellipsoideis nigro-punctatis.

6 8 lin. longi, supra conniventi-cannalicuiati, submarginati ; la-

mina 7—9 poll. longa, 2V2—3 poll. lata, sublus lepidibus mi-

nutissimis dense conspersa; costae laterales priraariae subremolae,

divaricatae, arcuatae, subtus prominentes; pseudoneura indistincta

margini approximata. Calycis persislcntis lobis sub fructu ovatis

obtusis hyalinis nigropunctatis. Semen depresso-globosum, basi

Florentem Maio in monte Barba et fructificantem Januario

in monte Irasu, alt. 8000—9000 ped,, legi. Ab indigenis Tucuico

nuncupatur«

§ 2. Folia crenata vel dcBtata.

Ardisia fasca n. sp.: ramulis inflorescenlia foliisque subtus

tusco-furfuraceis pubescentibusque, his petiolatis e basi angustata
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oblongo-ellipticis ellipticisve breviter obtuse acuminalis supra ba-

sin irregulariler crenulato-denticulatis firraiter chartaceis pellucido-

punctatis, panicula terminali elongato -pyramidata sessili foliis

multo longiore, ramis alternis palenlibus, ramulis tertiariis apice

subumbellatim racemoso-floridis
,

pedicellis florem aequanlibus,

(alycis laciniis lanceolatis, corollinis lineari-lanceolatis reflexis,

filamentis brevissimis, antheris ovato-oblongis basi sagittalis stylo

filiformi demum deflexo brevioribus.

Innovationes 4— 5 poll. longae. Folia cum petiolis sex-

iinearibus connivenli-canaliculatis 4 poll. longa, Ifa poll. lala;

panicula semipedalis. Alabastra ovoidea, subletragona, acula.

Florentem Aprilio in sylvis urabrosis juxta Turrialba, alt. ped.

3—4000, legi. Nomen vernaculuna Tucuiquillo.

disia fusca var. glabatra

i pulverulentis cilo glabr;

globosa, glabra, nigrescens, grani Piperis raagnilud

depresso-globosum, inferno concavum, prominentiis s

vel oblongis rotuudisve flavescenlibus delergibilibus

Albumen superne ruminatuna, embryo leviter curvatus.

Florentem et fructificanlem Januario in sylvis hua

tis Pantasmo, alt. pedum 3000—4000, legi.

Ardisia glanduloso-marginata n. sp.: foliis brevi-petiolatis e

basi acuta ellipticis vel oblongis obovatisve breviter et obtusf

acuminatis, supra »/g vel V4 alliludinis crenalo-denticulatis, char-

taceis fuscis versus marginem glanduloso-punclatis subtus lep''

dotis, paniculae terminalis laxae dilalalae flexuosae dichotomae

folia superantis ramis arcuato -palentibus racemose floridis,

pedicellis arcuato-arrectis florem aequantibus vel longioribus, cal)-

cis majusculi patuli lobis late ovatis obtusis ciliatis dorso gla"'

dulosis, corollae laciniis oblongis arrectis medio crassis glandu-
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lanceatis apiciilalis; loculis basi liberis, stjio filiformi basi llcx-

uoso vel lorto anlheras aequanlc, drupa depresso-globosa fusca

punclata.

Innovationes 4—8 poll. longae, Icretes , fuscae, glabrae.

Petioli 4—6 lin. longi, compressi, oonnivcnti-canaliculali ; lamina

3—5 poll. longa, V'n—2' a poll. lala, inlegerrima vel saopius

crenalo-denliculata ; coslae laterales primariac siiblus prominulap,

2— 3 secundariis interjectis, siibrpmofne, pseiidoneura minus di-

stincta. Alabastra ooidea, aciila. Calycis lobi plus minus ob-

tusi. Corollae laciniae roargine allenualo undulatae. Drupa quam

in plerisque major, fere cerasi uiiiioris magiiiludine; pericarpium

lenuissimum in siccis membranaceum : scmon depresso-globosum,

rcclus, oblique Iransversus.

Florentem et fructificantem Januario in regione querceti, alt,

circiter 8000—9000 ped., in raonle Irasu legi.

Ardisia Liebnannii n. sp.: foliis peliolalis elongato-oblongis

sensira et obtuse acuminatis crenulatis, chartaceis fusco-viridibus

sublus pallidioribus glabris opacis utrinque punctis minulissimis

elevatis dense obsitis , panicula sessili subcorymbosa foliis plns

quam duplo breviore, ramis ferme glabris fusris compressis, ter-

tiariis apice subumbellatim floridis, pedicellis floribus duplo lon-

giorihus, calycis lobis late ovalis oblusis ciliatis medio dense

glandulosis, corollinis ovatis acutis marginc undulalis quinque-

nerviis ocellalo-punctatis patulo-reflexis, nntheris lanceatis subu-

lato-acurainatis loculis basi liberis, ronnertivo triangulari incras-

sato, stylo filiformi antheras superante.

Ramuli teretes, fusci, glabri. Petioli 4—9 lin. longi, com-

pressi, conniventi-canaliculati; laminae 4— 5 poll. longae, I— 1* o

poll. latae, initio membranaceae minutissime pellucido-glandulosae:

pseudoneuro interiore a margine reraoto distincto, exteriore in-

distincto. Inflorcscentiae rami brevissime pulveraceo-puberuli,

deraura glabri. Brarleolae 1— i'/s lin. longae, obverse oblongae.
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Alabastra, ovata, acutiuscula. Filarncnta vix dimidiam anlherarum

longitudinem attingunt. Drupa ignota.

Crescit in Mexico, ubi cl. Liebmann Julio florentem prope

Åmatlan legit.

Ardisia nigrescens n. sp.: raraulis teretibus obscure fuscis

breviter pubescenti-lomentosis , foliis brevi-petiolatis oblongis vel

obverse oblongis basi acutis, apice subabrupte breviter et obtuse

acuminatis crenulatis inferne integris fusco-nigrescentibus char-

taceis supra glabris lucidis, sublus brevissime pulveraceo-pube-

scentibiis, panicula lerminali parva pauciraraosa subcoryrobosa

pubcscenti, floribus subumbellatim congestis, pedicellis longissi-

mis, calycis lobis (sub fruclu) ovalis oblusis vel aculiusculis

pubescenlibus, drupa globosa nigra glabra eglandulosa.

Innovationes elongatae, 7—8 poll. longae. I'etioli 3—4
Im-

longi; laminae 3-3*/2 poll. longae, IV'.' poll. latac. Costae ia-

terales primariae utrinsecus 8—9, pseudoneura intcriora distincla

a margine fere 2—3 lin. remota. Paniculae rami primarii e'

pedicelli aequilongi (7— 8 lin. longi). Klores non suppelunt.

Semen globosum; albumen inferne pcrforalura, ruminatum; em-

bryo transversus, linearis, levissime flexuosus.

Crescit in Mexico, ubi cl. Liebmann Martio fructificanlei«

prope Colipa et Jecaltepec legit.

Ardisia pellucida n. sp.: foliis aroplis e basi angustata m

petioluni canaliculatum conlinua oblongo - elliplicis acute acumi-

natis subulato-dentatis tenuissirae menibranaccis subpelluci i»

notatis, paniculae laxae foliis multoties brcvioris raclii ramisq"

hirsutiusculis, floribus 5-8 in apice rarnorurn icrtiarioium
'^"^

bellatim congestis, pedicellis drupas acquantibus vol siipcranC'""

lobis calycis (sub fructu) ovalis acuminatis nigropunclatis
cili»-

lis, drupa ovato-globosa nigrescentc eglandulosa,
pericarpi



valde prominentes; pseudoneura interiora niargini approxinia

Bractcolae lineari-lanceolatae, pellucidae, nigropunclatac, 1—21

longae. Scmcn depressum sublelragono-ovale, altoro latoro 1

lem legit.

2) Paniculae rami primarii racomosp floridi.

Ardisia roToluta Kunlh in H. cl B. nov. gen, 3 p. 246. —
DC. Prodr. 8 p. 125. Haec species, quum cl. Kniith discrip-

lionem suam secundum spccimcn unicum imperfectum composueril,

mullis dubiis obnoxia fuit. Ita planta, quam cl. Schlechlendahl

(Linnæa V. 5 p. 125, V. 8 p. 526, V. 26 p. 577) non sine

dubio hic altulit, ad aliam speciora (an ad A. compressam?) mihi

pertinere videtur. Quum specimina niea cum specimine aiilhen-

tico, licet manco, quod in herbario reg. Berol. asservatur, salis

congruunt, non dubito, quin speciem istam Kunthianam repererira,

el ita mihi gralius est descriptione, quae sequitur, speciem adhuc

ferme incognitam ex obscurilale eripere quam muitas novas

Innovationcs abbrevialae, crassae, teretes, glabrae, circiter

3 poll. longae. Folia lanceolato-oblonga obfusiuscula vel obovalo-

oblonga ex apice lato-rotundalo obluse brevi-apiculala , basi an-

gustata in peliolum brevem semicylindricum siipra canaliculatum

continua, coriacea, glabra, fusco- vel glauco-viridia, integerrima,

margine præserlim versus basin revoluta 4— 7^t poll. longa.

11/2 2^1'i poll. lala. Costae laterales approximatac, parum pro-

minulae. Panicula terminalis, sessilis, folio brevior; rami com-

pressi vel angulati, glabri, fusci, simplices, subaequilongi, allerni,

stricti, praeter basin per totam longitudinem dense racemose

floridi; bracteae primariae oblongo spathulatae concavae- majus-



culae, secundariae semsim diininutae, omnes caducae. Alabastra

elongato- ooidea , acula, carnosula
,
pedicellos circiler aequanlia.

Calycis lobi ovati, obtusi, ciliati et corollini elongato-oblongi ner-

vis indistinctis 5—7 percursi et medio glandulis ovalibus vel

substriaeformibus imbuli. Anlherae filamenta fere aequantes,

lanceatae, subsagiltatae, apiculatae, dorso paulo supra basin af-

fixae. Stylus filiformis, anlheras superans. Drupa subglobosa,

apiculata, fusca
,

glandulis nigrescentibus densis obsita, magni-

tudine grani Piperis; semen depresso-giobosum, albuniine inferne

Crescit in declivitate occidcntali Americae centralis, a littore

ad 1000—2000 ped. alt., ubi Marlio Horentem et fructificantetn

in provincia Guanacaste, juxta Tortuga baud procul a lacu Nica-

ragua et in monte Mombacho Icgi, Guastomate ab incolis nun-

cupatur.

Ardisia bracteosa Alph. DC. Prodr. 8 p. 122, ex iconibus

ineditis mexicanis, quas feeerunt Mocino et Scssc, descripta-

Ardisia ramiflora n. sp.: glabra, foliis brevi-pctiolatis od-

longo-lanceolatis acutis chartaceis fusco-vcl glauco-viridibus opa-

cis inlegerrimis margine leviter incrassato imprimis versus basm

enatis folio multoties brevioribus, floribus 5 10 in apice ram"-

lorum umbeiiatim congestis, calycis lohis oblongis oblusis, co-

rollae calyce duplo longioris lobis obverse oblongis obtusis medi»

glandulosis, anlheris linearibus filamcntis iongioribus: slylo fil''

globosa, glanduloso-punctata, grani Piperis magnitudinc.

Rami terctes, glabri, fusci. Petioli incrassati, supia i^""^
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lamina subtus tenere reticulata, G— 7 poll. longa, 2 poll. et ultra

lata; costae laterales primariae et secundariae fere aequales, ap-

proxiraatae, pseudoneura utriiisccus duo distincla, tertio in ipso

margine indistincto. Semen depresso-globosum , concavum, mi-

linearis transversus. — Affinis A. cauliflorae Mart. et A. longi-

foliae Mart., a quibus calycis lobis longioribus, corollinis obverse

oblongis. geiiitalibus multo brevioribiis el ab hac praeterea in-

florescentia scssili differt.

tuga baud procul a lacu Nicaragua Martio lloroiilern et frucli-

Hyrsine Rapaaea R. Br. — DC. Prodr. 8 p. 97. — Miquel

in Mart. Flor. Bras. fase. 16—17 p. 307 t. 50—52.

Crescit in regione querceli inontis costaricensis Irasu, ubi

Januario fructiflcantem legi.

IjTsinc penduliflora A. DC. I. c. p. 100, ex iconibus inedi-

lis flor. racx. descripta. — Mexico.

Byrsine myricoides Schiecht. Linn. 1833 p. 525. - DC.

1. c. p. 100.

Crescit in Costa Rica haud procul a Cartago, alt. 6000-7000

pedum, ubi Januario fructiflcantem legi; in Mexico prope Mirador

Hyrsme pellucido-punctata n. sp. : foliis obverse oblongis vel

lanceolato-oblongis basi in peliolum brevem angustatis apice ob-

tusis, integerrirais margine imprimis basl revolulis subcoriaceis

glabris supra nitidulis subtus pallidioribus opacis, glandulis pel-

lueidis dense imbutis . aliis majoribns lineaiibus aliis rainoribus

rolundis. fasciciilis axiliaribus umbellatis mullifloris in pedunculis
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oliis delapsis inflorescen-

tiam corapositam referentibus, lobis calycinis late lanceolatis

(sub fruclu fere triangularibus) glabris.

Ramuli ab inilio glabri. Innovationes foliosas seqiiitur nuda

Doribus fructibusque obtecta pars. Folia cum petiolo quadri-

lineari 4 poll. et quod excedit longa, paulo supra medium 15 lin.

lata. Costae lateraies parum prominulae, pseudoneura a marginc

remota. ~ Prae aliis M. Popayanensi affinis, a qua differt ramis

glabris foliis versus apicera latioribus et imprimis structura multo

Frequenter occurrit in Costa Kica, sylvarum huinidarum

incola, alt. pedum 2000—5000. Specimina in montibus Jarls,

Aguacate et Irasu lecla reportavi.

Myrsiae? serrata n. sp. : foliis elliptico-obiongis in peliolum

brevissimurn attenuatis apice oblusis serratis coriaceis glaberri-

mis; supra fusco-viridibus nitidis subtus pallidioribus irapunctatis,

ttoribus in pedunculis tuberculiformibus dcnse squarnatis, squa-

mis Iriangulari-Ianceolatis acuminatis sicut caiycis lobis rotundatis

fimbriatis.

Ramuli fere glabri. Folia cum petiolis bilinearibus SVs poU-

longa, 12-13 lin. lata, basi integra, serraturis curvalis apice

callosis. In speciminibus, quæ suppefunt, flos unicus tantuffl

adest nondum apertus, cujus pedicellus 1 lin, longus. — ^P^'

cies nostra ab omnibus americanis adhuc notis foliis serratis

differt.

Ad lacum Reventado in regione querceti, alt. ped. 8-9000,

legi. Raton simaron vulgo dicitur.

Med Hensyn til Myrsineernes Forekomst og Ldbrcdning '

Mexico og Centralamerika fortjener det is.cr at udhæves, at medeiis

Slægten Jacquinia fornemmelig har hjemme i de lorre Catinga-

skove og Savanner, der udmærke Veslsirtpn« l.nvland. saa tilhobe



Til ovenstaaciide Beskrivelse af Centralamerikas og Mexicos

Mvrsiiiccr skal jeg foie nogle Iagttagelser over Æggene og Froene,

iiavniig hos Slægten A.rdisia, og nogle Bemærkninger ora disses

Bi'fydiiing for den systematiske Inddeling af denne Slægt. —
Uagtet A, De Candolle har leveret meget værdifulde Oplysninger

om Æggene og Froene i denne Familie*), ere vore Kund-

skaber dog endnu meget mangelfulde, navnlig med Hensyn til

Æggets tidligere Tilstand, og vi have kun niiiagtige Undersogel-

ser over Froene af et ringe Antal Arter. Forfatterne synes ikke

engang at være komne paa det Rene med Hensyn til Opfattelsen

af de allervÆsenlligste Forhold i Friict, og dog er der neppe

nnir.Mi aiKl.Mi l-amili.^. iiv.ir Frucnc spille on vigtigere Rolle ved

dfti s\slcni,i(isLo IfnMcliiijj. A. De Candolle angiver for Familien

i Ahniiuicli-luMl. al Æggeur ere campylotrope: men ved de en-

kelte Slægter hetegiics de, for saa vidt som de beskrives, som

amphitrope**). Miquel folger heri De Candolle, men opforer

dog foruden campylotrope ogsaa subanatrope Æg***). J. Agardh



beskriver Æggene som hemianalrope*). A. De Candolle og Mi-

quel betragte formodentlig det araphitrope Æg som en egen

Form af det campjlotrope, og disse to Slags Æg ere ogsaa saa

væsentlig overeensstemmende, at de gjerne kunne henfores til

samme Categori; derimod synes det analrope Æg altid at være

skarpt og tydeligt sondret fra det amphitrope og altid let kjeii-

deligt ved Tilstedeværelsen af Navlcstribe (raphe). Alle de År-

ler, jeg har bavl Leilighed til at undersoge, have amphitrope

Æg; det vil sige: Ægget or krummet saaledes, at Kirahullet ligger

paa Siden af samme og Kimen paalværs af Navlen (embryo heterotro-

pus) , og saaledes vedbliver Forholdet ogsaa at være i Froet

(Tab. 1—2 f. 18, 22, 30, 33, 31, 38, 13, 51, 55). Det kan

derfor ikke drages i Tvivl, at Agardhs Opfattelse af Froet som

anotropt er urigtig, hvilket jeg saa meget desto sikkrere tor an-

tage, da jeg har havt Leilighed til at undersoge de samme Arter,

som ligge til Grund for Fremstillingen i Thcoria systematis.

Desuden forekommer del mig, al Agardhs egne Figurer tale imod

ham; navnlig viser GjennemsniUet af yEgget af Jacquinia aurau-

liaca (Tab. X. f. 4), al dette er amphilropt og ikke analropt, da

der ikke er Spor af Navleslribe.

Det er navnlig i den eiendommelige Omdannelse, som Fro-

slolen undergaaer under Fromodningen, at Myrsineerne adskille

sig fra alle andre Familier. Den midtstillede Froslol bestaaer af

en kort stiikformet Deel (f. 8 a), som foroven udvider sig ti' ^^

ovalt eller kugleformet Legeme (f. 8 bj, dannet af temmelig lo«^

og svampet Cellevæv. Æ.ggene ere fuldkommen siddende og ned-

sænkede i Gruber i Frostolen, saa al kun en ganske lille M
rager frem (f. 7, 8, 16j. Efter Hefrugtningen udvikles ('"O^



sider ganske indeslutter. Paa et vist Udviklingstrin danner

saaledes Frostolen en tyk, blod Hinde uden om Fioet; men

denne Hinde resorberes efterhaanden af Froet, saa at den, naar

dette er fuldkommen udvoxet, kun viser sig som et tyndt, brunt

Cuticularlag, der let antages for en ydre Frohinde (f. 11 c).

Selve Froskallen bestaaer, idetmindsfe hos liere Arter af Slægten

Ardisia, kun af et eneste Cellelag. Hos Ardisia crispa adskille

Froskalleiis Celler (f. 11 n) sig fra Frohvidens (b) ved en meget

ringere Storrelse, ved Mangel af l'orekanaler og derved, at For-

tykningslagene vise sig tydelig sondrede fra hinanden *).

Efter disse Bemærkninger om Froene ialmindeliglied gaaer

jeg over til at meddele Resultatet af mine Iagttagelser over Froene

hos Slægten Ardisia. Efter de Beskrivelser at slutte, som raan

hidtil har af denne Slægt, skulde man formode, al samtlige (om-

trent 120) Arter stemte væsentlig overeens i Froenes Beskaffen-

hed. En omhyggelig Undersogelse af Froene hos de ovenfor be-

skrevne mexicanske og centralamerikanske Arter og nogle flere

har imidlertid lært mig, at dette er meget langt fra at være Til-

fældet, og at der tvertiraod findes saa mange Forskjellighoder

baade i Frohviden og Kimen, som vistnok ellers sjelden træffes

hos Arter henhorende til samme Slægt. Her viser sig saaledes

en væsentlig Forskjel i Frciets Form, beroende paa det Forhold,

hvori Frostolen stiller sig til Froet under Udviklingen. Naar

Froet, efterhaanden som det voxer, resorberer hele Frostolen,

har det en flad eller dog tilnærmelsesviis flad Grund, saaledes

ncerne eller dog stilles i disses umiddelbare Nærhed. Frostolen er i Be-

gyndelsen væsentlig ligesom hos Ardisia, kun eie Æggene ikke nedsæn-

paa samme Tid begynder den stilkformede Deel at voxe meget stærkt i

Længde, medens hele den fivrige Deel af Frostolen falder sammen. Naar

Froet er modent, sees det derfor paa Spidsen af den traadformige Fro-

stolstilk; men Resten af Frostolen viser sig ved Grunden af Froet som

en lille Frokappe. (A. De Candolle: Annal, des scien. natur. 1841.

Tome. 16 Fl. 9 f. A.)
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hos A. crispa (f. 4—5) og A. pellucida (f. 43); naar derimod

en Deel af Frostolen bliver tilbage, hvælver Froet sig over denne,

hvorved der opstaaer en Indhvælving, som fra Grunden ofte

naaer op til Midten af Froet (t. Ex. hos A. revoluta f. 18, A.

Opegrapha f. 22, A. glanduloso-punctata f. 30, A. nigropunclata

f. 33) og undertiden har et betydeligt Omfang (hos A. compressa

f. 34). Fremdeles frembyder Frohviden væsentlige Forskjellig-

heder. Den er nemlig enten ganske udeelt (som hos A. crispa

f. 5, A. ramiflora f. 38) eller deelt paa forskjcllig Maade ved Par-

tier af Froskallen (og formodentlig ogsaa af Frostolen), som

skyde sig ind i dens Masse (Albumen ruminatura). Frohviden er

saaledes enten fra Grunden af deelt i Lapper, som omtrent naae

op til Midten (t. Ex. hos A. revoluta f. 17—18, A. Opegrapha

f. 21—22, A. nigrescens f. .50—51), eller ogsaa er den kun i

sin overste Deel forsynet med ganske svage Fordybninger (f. E^'

A. nigrescens f. 53-54), omtrent paa samme Maade som A.

De Candolle har beskrevet det hos Slægten Macsa*). Mos Ar-

disia nigrescens ere disse Fordyl)ninger fyld le med en brun har-

pixagtig Substants, som omsider hcnsmuldrer til et lost Pulver.

Endelig maa det udhæves, at Kimen baade i Form og Retning

viser betydelige Forskjelligheder. Kimen er traadformig og be-

staaer af en stor Kiraaxe og Kimrod og to oftest meget sma«

Kirablade (f. 6, 23, 24, 43). Den er oftest bugtet (f. 23, 34),

underliden krum (f. elden ganske

mindelighed har den omtrent samme Længde som Froets Tv*r-

maal (fig. 18, 22, 38, 51, 55), sjelden er den meget kortere.

Med Hensyn til Retningen da ligger Kimen i Reglen paatværs af

Navlen, sjelden ganske i Midten af Frohviden (f. 42), som oftest

noget. nærmere ved Spidsen (f. 22, 34, 51); Kimbladene ligg''

saaledes, at Rygsiden af det ene vender ned imod Navlen og

af det andet op imod Spidsen af Friict. flos A. cris|»a og fo""

modentlig ogsaa hos adskillige andre med samme bcslæg'ede
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asiatiske Arter er Kimen meget afvigende ikke blot i Form, men

ogsaa i Retning; den er nemlig næsten kiiJIcformet, forholdsmæs-

sig kort og skjævtliggendc (f. 5—6).

Med Plensjn til det Sporgsmaal som endnu staaer tilljage at

besvare, nemlig hvorvidt de ovenfor paapegede, hidtil overseelc

Forskjelligheder i Frciet hos Ardisia kunne lægges til Grund for

en Inddeling af denne Slægt i naturlige Seclionor (>llrr Inder-

slægter, da maa jeg beklage, at jeg ikke eiidmi har h.nt Adgang

til Froene af et tilstrækkeligt Antal Arter til herp.T.i al kunne give

noget fyldestgjorende Svar. Saa meget er imidierfid vist, at de

Seclioner, man hidtil har opstillet*), ingenlunde tilfredsstille de

Fordringer, som bor stilles til en naturlig Inddeling, og at navn-

lig Sectionen Euardisia (til hvilken | af alle Arter horer) ind-

befatter Arter, som i Habitus ere meget forskjellige og desuden

tilhore forskjellige Verdensdele. Allerede de ovenfor meddeelte

Iagttagelser lade formode, at en Inddeling grundet paa Proene

vil bringe storre Overeensstemraelse mellem de systematiske Af-

delinger og den geographiske Udbredning; men fremtidige Under-

sogelser maa afgjore. hvorvidt jeg heri har Ret.

Sluttelig meddeles en schematisk Oversigt over de hidtil

iagttagne Forskjelligheder i Friiet med Exempler fra de ovenfor

beskrevne Arter.

I. Embryo transversus (heterotropus), linearis, flexuosus

aa) a basi ad medium vel paulo supra medium divisum.

(A. revoluta, A. coriacea, A. nigrescens, A. Opegrapha).

bb) supra medium leviter tanlum exsculptum.

b) Albumen integrura.

(A. compressa, A. nigropunctata , A. glanduloso-marginata,

ramiflora).
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B. Semen basi planum (albumine irilegroj.

(A. pellucida).

11. Embryo obliquus (subaiititropus), brevis, rectus (albu-

e integro).

(A. crispa).*)

*) Hos denne fra de andre i Froenc snu me^el afvigeudc Art findes ogsaa

hæves. Aarskuddene bestaae af 20 eller endnu Qere meget korte Slæn-

gelstykker; Bladene have -,\ Stilling. Knopperne i lljornet af Stette-

Stængelstykke og 3-4 foroven, som tilsammen kun have en Længde

i

superior subglobosa, c ovulum, d micropyle.
- 9. Placenta post foccundationei
- 10. Eadem magis excreta. ut un



Fig. 12--18. Ardisiareroluta.

12. Flos adhucdnm claiisu

_ 13. Lacinia calvcis a facie

_ 14. Corollae lacinia ciim .<!

Stame« a dorso

— 16. Placenta ex alalbastro
.

17.

- Idem longiUidin nliter ,

3.5. Drnpa a

36. Semen,

37. Semen s



— 54. Idem denudat



videnskabelille Meddelelser

den naturliistoriskc I oniiiiiir i Kinbinhavn.

1861. r,,. .,..M..., :...,.., \r. 10-15.

Bidrajr lil Kiin*!-i- ''' ,.„, i;,,. .;. :,. !',!,!., (,u Kr)biJyr

Forste Afdeling: Padderne og Oglerne.

i II h .1 1 .1 1 . ' Kongelige

hormu. '.i . ^ : ^ .^ .
n .„.ngcr

1,1 Kun,lsl,i!un -m Hr.is,i,. „^ rn i u kwn m. .'. t ufuM.l.Tnd.gt

sammc'iliKmii? mod F,uin.ion i d. n omtrontlij: tilsvarende Kjsl-

^Iræknirifr. s.ialedo*. som man kjeiider denne \od flere forskjelligc
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Samleres Bestræbelser, men navnlig af de Samlinger, hvilW

Prinds Maxirailian af Wied bragte tilveie paa sin Reise fra Rio

de Janeiro til Bahia, og som han udforligt har beskrevet i sine

bekjendle „Beitrage zur Naturgeschichle von Brasilien".

Til Fortegnelsen over Reinhardls Indsamlinger knytte vi

en lignende, om end kortere, over de Arter, som Skibscapilain

V. Hyg om i en længere Aarrække leilighedsviis har indsamlet

til Universitetets zoologiske Museum i Omegnen af Byen Maruim

i Provindsen Sergipe. Vel er denne Fortegnelse sikkert megel

langtfra at give et fuldstændigt Billede af denne Lokalitets herpe-

tologiske Fauna, men den har dog vel altid nogen Værdi som et

ftirste Forsog paa at oplyse denne Fauna i en hidtil af reisendt

Naturforskere og Samlere kun sjelden besogt Deel af Brasiliens

Kystland, og den omfatter desuden flere nye Arter, som ville

findes beskrevne i det Fcilgende.

Fremdeles benytte vi denne Leilighed til ogsaa at meddel«

Beskrivelse af en brasiliansk Fro (Gomphobates h'royeri whX

som Professor Kroyer for en Snees Aar siden har hjembragt'"

sin Reise med Fregatten Bellona, samt af en formeentlig bi^""

ubekjendt Ormpadde {Siphonops indistinctus nob.). D'^^e ibe-

regnede indeholder denne forste Afdeling af vort Arbeide Bc

nllig nye Arter af Padder -
1
Ormpa'J'l

6 Lovfroer og 8 Froer — og Diagnoser af 4 nye Slægt«

denne Klasse; fremdeles vil man deri finde opstillet en ny Oglf

slægt og 5 nye Arter af denne Orden. Vi meddele desudw

mere eller mindre udforlige Bemærkninger om en stor Def '

de nedenfor opregnede Arter samt om Hyla pugnax Scbmrdt "^

Siphonops brasiiiensis Lulk.

De af Reinhardt indsamlede Padder og Ogler f"

fiijgende:

1. Hufo marimii (Lin.).

2. Engystoma ovale (Schn.)

3. Ceralophrys Hojei Wied.

4. Odnnlophrynns cuUripes nov. sp.



tiiplinriiut (Daiid).

labyrinlhicug (Spix.)

Leiuperus verrucc

12. Tartopteruå trarhyslomus nov.

13. Phyllomedusa bicolor (Bodd.)

20. — rubicundula nov. sp.

•21. IhjUda tenera nov. sp.

22. — punrtatissima nov, sp.

•23. Siphonops anmtiatus (Mik).

'2\. Aniphisbæna alba (Lin.)

•25. — vermicularis Wglr.

=-J(i. Lepidostnuum microcephalum Wglr,

27. VijQopus sirialns (Lin.).

29. — - mahouia Dum. Hibr.

aO. HeUrodaclylus Lundii nos. sp.

31. Perodactylus modestus nov. sp.

32. Polychrus anomalus Wgra.

33. Leiosaurus ((7ro«Jro/)Aus) FottKere D. B.

34. Trojiidurus torquatus Wied.

35. Enyalius bilineatus D. B.

3tj. Amtiia lutgaris Licht.

37. Salvator Teguixin (Lin.)

38. Alligator fistipes (Spix).



De af Capitain Hyg om ved Maruim indsamlede Padder

og Ogler ere 16, hvoraf Halvdilen, de med en Stjerne be-

tegnede Former, itke indeholdes i den foranstaaende Forteg-

nelse, nemlig:

1. Bufo mariiius (Lin.).

'2. Cystignathus hylodes nov. sp.

3. Phyllomedusa hicolor (Bodd).

4. Hyla albomarginata Spix.

5. — rubra Daud.

6. Amphisbæna alba (Lin.)-

*7. _ Preirei Tf. B.?

8. Pygopus striatus (fJn,)-

*9. Gymnophthalmus Maximiliani nov. sp.

*10. Htmidaclylm mabouia (Mor. de Jonnés).

*H. Iguana tuberculala Laur.

*12. Tropidurus macrolepis nov. sp.

"^13. — Hygomi nov. sp.

14. Salvator Teguixin (Lin.)

*lo. Cnemidophorus lacertoida D. B. var.

16. Alligator fissipes (Spix).

I den foranstaaende Fortegnelse over de af Reinhardt sam-

lede Padder og Ogler ere de meget faa Arter, som kun

fundne udenfor Camposegnene i de med Urskov bevoxede Dee

af Provindsen Minas eller i Provindsen Rio de Janeiro, betegne^«

med en Stjerne foran Lobenummeret. Trækker man disse r

det hele Antal, bliver der 34 Arter tilbage, som tilhore de jn«'

Camposegne i Provindscn Minas, og dette Tal maa endnu (otof

med en Lovfro, liyla Lundii, som Bu rm o i s t er har hjembragt
^^

Lagoa Santa, men som vi kun kjcnde af hans Beskriv

Afbildning*), og med en Ogle, Erpleopus Gaudidiaudih
^"'""
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stelnau har fundet hiinsides Rio i]e S

Byen Palrorinio, altsaa unægtpli},^ tiMi

hanU Ijcreiste Egne, men dog eiidiiu s

v('i:il;iti(>ncn bevoxede Deel af Minas-G

fra Rio de Janeiro af og op til Bahia

Bidrag til denne Liste har l»riiidsp

31 Arter, og disse ere i den nodenstj

2. Engystoma microps D. B.'').

t vist, at han saae den levende hos den ene af Foilatleine, som

diji opholdt si^ I den nysnævnte lille Ry; det li}T<Tcr derfor nær

,tor Deel allerede bragte i Udl5r.

lige Tilfælde naturligviis optaget

ilinereper Brasiliain annis 1817—20 suscepto coll. & descr. J. B. deSpi:

Monachii 1824. Pag. 53.

'O Erpélologie générale S. VIII., p. 745. (Indsamlet af Gaudichaud).
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3. lirachycephalus ephippium (1

4. Chaunus globulosus (Spix)^;

*o. Bufo marinus .(Lin.).

*6? ~ fuliginosus Wied.

9. — margaritifer Daud^).

*10. — cinclus Wied.

11. — gracilis Gir. ^).

12. Hhinoderma signifera Gir.').

*13. Ceratophrys comuta (I.in.)

*14. — Bojei Wied.

*15. Cyslignathus ocellatus (Lin.)

*16. — typhonius (Daud).

*17? — macrocephalus Wie

18. — labyrint/deus (Spix

19. — caliginosus Gir.").

-) Anim. nov. sive sp. n. Teslud. & Ranar. &c. p. 48.

a) Erpét. genér. t. VIII., p. 712. (Gaudichaud, Vautii

*) 1. c. p. 718. (Gaudichaud).

5)Erpétol. genér. T. VIII., p. 721 (Vautier) - A

du Sud sous la direction du Comte F. de Cast
A. Guichenot. Paris 1855. pag. 92.

«) Proceed. of the Acad. of Philadelphia Vi, p. 424.



37. IJylodes pari

3S. Phyllomedusc

39. Elosia nasus

) The Zoology of ihe Voy. H. >1. S. Beajjle, Repti

) Zool. of ihe Voy. of Beagle, Reptiles p. 46.

) l'roceed. Ae. Philad. VI, p. 423.



40. Elosia bufonium Gir. i).

41. — vomerina Gir/^).

42. Crossodactylus 'Gaudichaudii D. B.

*i3. Dendrobates tinctorius (Schn.)

*44. Cæcilia lumbricoidca Daud.?

4-5. Siphonops annulalus Mik."*).

*46. Ainphisbæna alba Lin.

47. — Prelrei D. B.^).

48. - vermicularu Wglr.").

*49. Lepidosternum microcepkalum Spix.

50. — scutigerurn {Hem pr.)

ol. — mfraorbilale Berth.^

53. — polystegum Duni.^).

*53. Gongylus Sloanei (Daud.)

54. — agilis (Haddi)'").

*55. Gymnophthuimm Maximiliani Bhdt.

56. Pygopus shmlus (l.ir..)»').

57. Erpleopus GaudicUaudii 1). B. i-).

, Serpent. Biasil. Sp. novi

«) Gottinj?. Ns

«3 Catal. meth

•0) Eipét. pén.



oS. Hetcrodactj/lus imbricatus Spix*).

*59. Uemidactylus mabouia (Mor, de Jc

60. — neglertus (Gir.)-').

61. Oipnuodactylus Uaricinii (Gray)"'').

•62. Polychrus marworalus Cuv.

63. ~? acutirostris Spix^).

64. Leiosaurus Vauturi (D. B.)^).

*65. Anolis gracilis Wied.

*6B. — punctatus Daud.

*67. Iguana tuberculata La ur.

69. — bitmeatus 1). B.«).

*70. Upcranoilon piclum (Wiedj.

71. Proclotretus Toiiuteti Borth.').

72. Tracltycyctus supcrriliaris Gtlir.^).

*73. Tropidurus toujuulus Wied.

74. Slrobilurus torquatus Wiegm.%

*77? — cyanornelas Wied.

*78. Salvator teyuixin (Lin.)

*79. Centropyx siriatus (Daud.)

) Erpétol. genér. T. IV . pa?. 236. (Vautier).

5 Guich, (jvlV. Archives du Mu=

al. mcthodique des Keptiles d.

• p. 26. Et Sporgsmaalstegn e



ling^ beskrevne Padder, nemlig Gomphobales h'royeri fra Provindsen

Bahia og Cystignathus discolor samt Leiuperus verrucosus, hvilke

sidste 2 rigtignok ere indsamlede i Minas , men i den paa den

ostlige Side af Serra do Espinhaco liggende, med Urskov

dækkede Deel af denne Provinds, og som derfor rigtigst hen-

regnes til Kystlandets Fauna*).

Selv om det senere skulde vise sig, at adskillige af disse Arter

(og deriblandt navnlig de med et Spiirgsmaalstegn betegnede) aller

som forekomme i den lange Kyststrækning fra Rio til Bahia, dog

endnu stedse betydeligt storre end det, der efter Reinhardts Ind-

samlinger al domme, findes i de af ham bereiste indre Campos.

Det kan nu vel heller ikke overraske, om det er saaj thi de

tætte, fugtige og hede Urskove synes at maatte byde heldigere

Betingelser for en rig; Udvikling af de ovennævnte Dyreklasser

end de torre, aabne, hoitliggende og derfor mindre varme Cam-

pos. Imidlertid maa det ved en slig Sa.iimcnligiiing ikke lades

af Sigte, at Reinhardt ikke har bereist de indre Cannposegne

længere Nord paa end omtrent til den ISde Grad S. B-, og ''

altsaa den ovenfor sammenstillede Kystfauna er indsamlet fra «"

næsten 5 Bredegrader længere Strækning, hvis Endepunkter syn«

hvert at besidde Arter, der ikke udbrede sig over det hele Offl-

raade. Tager man dette i Betragtning, taber Forskjellen i

tvende Listers Slorrelse endeel af sin Betydning, og Cainpo'*-

faunaen bliver da ikke saa meget fattigere end det med Ursk«*

bevoxede Kysilands, som det ved fiirste Blik kan synes.

irkjendelse med Hensyn til de t
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Hvad der især falder i Oinene, iiaar man overskuer Lislert

paa de i Camposcgriene fundne Padder og Ogler, er den Over-

vægt, som de forsle have over de sidste; thi medens den tæller

•21 Paddearter, er Oglernes Antal kun 15; anderledes stiller For-

holdet sig imidlertid, naar man seer hen til Slægternes Antal

indenfor hver af disse Afdelinger, idet de 21 Padder kun \uv-

(lelc ^i^ i \Z Slægter, hvorimod de betydelig mindre talrige

()-l,r rrjiræsentere ikke færre end 13 Slægter. Paddernes Over-

og Kanter og faaer derved Beviset for, at de cre tilstede i stor

Mængde, om det endog koster Moie nok at finde dem. Af

Oglerne er der derimod mange, navnlig de smaa Scincoider og

Chalcidiner, den lille Leiosaurus og Enyalius bilineatus, der ikke

ved nogen særlig skjult Levemaade kunne skjule sig for Iagt-

tagelsen, men som det dog kun saa sjeldent lykkes at faae fat

paa, al man næsten maa antage, at de kun repræsenteres af et

temmelig indskrækel Individantal. Andre Ogler, saasom Am-

phisbæncrne, leve saa skjulte, at man, hvor almindelige de end ere,

dog næsten aldrig faaer Oie paa dem, med mindre man efter-

sporer dem i deres særegne underjordiske Opholdssteder.

Den hyppigste Ogle i den her omhandlede Localfauna er

uden Sammenligning Tropidurus torquatus, som man ikke blot

finder i Mængde i den frie Natur fjernt fra Menneskenes Boliger,

men ogsaa, og maaskee nok saa hyppigt, ved disse, hvor de i

stort Antal krybe om paa Husenes solbeskinnede Ydermure og

paa de forskjellige Slags Hegn, hvormed Haverne og Gaardene

ere indhegnede. Ogsaa Ameiva vulgaris er meget almindelig og

tildeels paa de samme Steder; medens derimod den store Tiii

{Sah-ator teguixin) sjeldent viser sig ganske nær ved Husene og

de beboede Steder, skjiindt den dog er almindelig nok saavel



ved Kalkklipperne og de dem omgivende Skove, som i Cani-

pos'ernes tælte Buskværk^ de saakaldte Cerrados. Endelig er

ogsaa Alligatoren, Brasilianernes Jacaré, meget 'talrig (dog mere

i Smaasoerne og de slilleslaaende Vande end i Floderne), men

da den er sky og forsigtig, er det sjeldent, at man faaer mere

end et Glimt af dcti at see. Man vil maaskee undre sig over i

Listen ganske at savne 3 Former, som man er vant til ellers al

ansee for uadskillelige fra det tropiske Amerika, ja den ene endog

fra Troperne overhovedet, nemlig de ægte Leguaner, Anolis'ern«

og Geckoerne. Imidlertid er der neppe megen Grund til at vente,

at de ved fortsatte Efterforskninger skulle (indes, ialfald neppe

den forstnævnte, thi R. har under et fleeraarigt Ophold ikke blol

ikke selv truffet den, men har heller ikke hos Behoerne kunnet

erholde nogen Oplysning om den, n^ <l(.- synes det ikke meget

rimeligt, at en saa stor og <'j.;n(i.ntin)<-liji f..rrn .skulde være undgaaet

Befolkningens OnmærksomlHMl lu is <].mi viik.-ii- forekom. D^n

sidste maa det dog fremha.'ves, al diss(; Ogler paa Grund af deres

hyppige Ophold inden i Husene ellers i Uej,nen ere nogle af doin,

som den Heisende hurtigt bemærker og lettest kan forskaffe sig-

En Grund til at disse Former virkelig ganske kunde mangle,

turde maaskee soges i Klimatets Beskaffenhed. De Camposstræk-

ninger, hvorom Talen er, ligge nemlig omtrent 2000 Fod over Havet;

skjondt Aarets Middelvarrae er henved ltj° R., synker dog T^'æ-

undertidei

koldeste Maaneder (Juni— August)

faae Grader over Frysepunktet, og

om Natlen

rimeligt,irost er pietvi.s ikke saa ganske sjelden. Del syi

de næsten udelukkende for de hedeste tropiske Egne bestfni"=

Ogler, som for Ex. Leguanerr.e og Anol.s'erne, ikke ville kun"«

udholde et Klima, hvor selv den store liu . som jo dog sydpå«

udbreder sig langt ud over Tioiiernes Cra'ndser aldeles skjul«'

sig i den koldeste Tid; og man bestyrkes i denne Antagelse-
"»»''

man betænker, al idetmindste Leguanen lorekomn.er i de beljd«'*«
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lavere liggende Camposegne et Par Grader nordligere paa Grænd-

Spix og Martius have truffet den ved Porto Salgado og derfra

fremdeles nord- og iistpaa i den af dem bereisle Deel af San

Franciscodalen.

Af de 15 Ogler, som Listen anfiirer, er der kun 2, der ikke

tiilli^ere vare bekjendte, nemlig Ueterodactylus Lundii og Perodac-

tylus modcstus^ og disse, af hvilke den sidste tillige er Typus for en ny

Slæ^l. niaae altsaa idctmindste for Tiden ansees for eiendommehgefor

ligcre Udbredning, og Oglefaunaen i de paagjældende Campos

kan saalcdes ikke siges at have noget særligt Præg, men maa

betragtes som en forarmet Gjentagelse af Kystlandets.

Med storre Ret kan Paddefaunaen efter de foreliggende Er-

faringer siges at have noget Eiendommeligt. Vel bærer den i de

storre Træk, som det da ogsaa var al vente, samme Præg som

Kystlandets, og vel ere en heel Deel af Arierne fælles for begge

Regioner; men de nye Arter, som vi beskrive fra Camposegnene,

udgjore dog omtrent Halvdelen (10) af det hele Antal, og ingen

af disse er hidtil funden ogsaa i den med Urskov bevoxede Deel

af Minas, som K. har bereist, ligesaalidt som de tvende nye Ar-

ter, hvilke Listen indeholder fra disse sidstnævnte Egne, ere gjen-

fundne i Camposegnene. Flere af Kystfaunaens meost udmær-

kede Slægter saasora Pipa^ llrachyccphalus, Crossodaclylus og n. a.

synes ganske at savnes, men istedenfor disse optræde tre eien-

domuielige Slægter Odontophrfiniis, Tarsopterus og Hijlella, <»g en

fjerde ny Slægt, Gomphobatcs, viser sig ialfald kun med en sær-

egen Art ogsaa i Kystregionen, og det paa en Localitet (Cachoeira

• Pr. Bahia), hvor der allerede synes at finde en Overgang mellem

Campos- og Urskovsvegetationen Sted.



(Bufo Agua Daud.)

Materiale at denne vidludbrec

ilarer, hvoraf 9 af forskjcHig A

af La go a Santa og paa tor-

»riscr-Miiseet, 3 af forskjellig

,M)m .)s2ere fra An ti lierne.

Provindsen Sergipe samlede hvorimod disse, mærkeligt not

stemme med de vestindiske, naglet den store
geographisk«

Afstand; det ovenfor omtalte Exera|dar fra Rio synes derimod

at staae midt imellem begge. Hos de vestindiske og maruimske

Individer ere Orbilalkaramene parallele, forsaavidt deres
s"Jt

Krumning tillader dem det, og Mellemrummet mellem

(Panden) er meget bredt, meest rigti^MK.k jo ældt" de ere,

Hovedet med Alderen bliver lorhoids^.is ikke saa li<lt
^^''^'''

hos denne Art; Kostralkammene , som fra Orhitalkamrneiie
M'«

ned mod Snudespidsen, ere la-nyere og skarpere udprægede,
"?
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Orbitalkammene i Reglen tydeligt fortil, og

'Hem dem er hos ligestore Individer l)elydeligt

smallere: Rostraikanimene ere kortere og mindre skarpt ud-

prægede, hos enkelte yngre Individer næsten utydelige, og den

Vinkel, som de danne med Orbitalkammene er slorre og mindre

s],ar[)t udtrykt, ja bos enkelte danne Rostraikanimene næsten en

ligefrem Fortsættelse af Orbitalkammene. (Hos yngre Individer

ere Hovedets Kamme idet hele mindre tydelige). Snudespidsen

er mindre lodret afskaaren, og Næseborene ligge nærmere ved

Oinene. Der er imidlertid neppe Grund til i disse Forskjellig-

heder at see en specifisk DilTerents; det er vistnok væsenligen

kun en lokal.

.1 Henseende til Vo r te u d vi k 1 i ri ge n varierer denne Art

ogsaa endeel. Et ungt Individ er saaledes næsten tornet, medens

nogle af de ældre tvertimod have store glatte eller nogne Pletter

paa Ryggen. Medens nogle ere aldeles eensformigt lyst oliven-

brune eller olivengraae, kunne andre fremvise en mere eller mindre

lydelig Marmorering, deels paa Siderne og Lemmerne, deels

endog paa Ryggen i Skikkelse af store raorkebrune Pletter*).

Ceratophrys Bojei Wied.

træffende beskreven i „Erpétologie générale", kun for at sup-

plere denne Beskrivelse i enkelte Punkfer. De tre Fingre ere

omtrent lige lange, men den tredie rager ud over dem med sine

to sidste Led; der findes 3 tydeligt adskildte store Haandrods-

knuder og en Deel storre og mindre Knuder, spredte under

Mellemhaanden ; foruden et Par Smaaknuder er der 1 storre

*) Cap

letter i del Sorte igjen.
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Ledknude under forsle og anden, 2 under fredie og 4 Knuder

under fjerde Finger, saml langs med beg^e Sider iif alle Fingrene-

der ere nogel opsvulmede i Spidsen — en Indfatning af tætslillede

fine Gryn. Bagfiidderne erc forholdsviis meget smaa; ferateTaa

skarp og fladtrykt; den indre derimod træder —navnlig bos det

ene af de 2 foreliggende Exemplarer — næsten ikke frem mellem

den ovrige Beklædning af fine Korn [)aa hele Fodhladets Under-

side; under Tæerne lindes det sædvanlige Anlal af runde, glalte

Ledknuder, men afvexlende med endnu mindre Smaaknuder, o?

Paa de 2 foreliggende Ex ra Minas, tagne i
Omegnen

af Byerne Lagoa Santa og Sete Lagoas, er Bugen uden Afteg-

Dr. Lund i sin Tid har indsen<]l til det Kongelige Museum fra

Morro Queimado i Prov. Hic dr Janeiro, ere liugen og Struben

sort marmorerede. Da der »-ndnu ikke, saavidt vides, haves noge"

Beskrivelse af det levende Dyrs Farve, flffiie vi her en saadar.

Den langstrakte, af en ophoiet Hudfold hegrændscde lyse Pl^'-

som indtager den midterste Deel af RygHaden, h;

graa Leverfarve, snart er den mere guulgraa; og

Tegninger, som sædvanligen findes i dette Rygfeldt. kunne

tiden være næsten ganske udviskede. Pletten paa Hove e

Oinene er dyh og reen Ijærebruun, og den samme Farve

<"J^^

morke Bræmme, som indfatter Ilygfeldtet. '^*^" "'"'^'
^'^j^j„

Rygfladen er ro.lhruuii med morkebrune Marmoreringer; "

^^

rodliggraa med Undtagelse af Struben, som i
Almindelig e

'''''''''
dets-

Naar man lager fat paa det levende

de miirl^"^

under-

melleiB

, bypp'f

et længe i denne Tilstand.

Den saameget sliirre Ceratophrys i



i, gjorde ikke mind;

sit umaadelige Gab

s med en saadan llaai

red St(hU-i

Experimcii:

den cre hyppige i Hulerne i <le derværende Kalkklipper. Det

Lovfro« i Dr. Lunds Arbeider over Brasiliens uddude Dyre-

Afhandling om Kjonsforskjel i Skelettet lios visse Padder og

Odontophrynus cultripes Rhdt. S: Ltk.

fTab. li I fig. 1.)

Iir.lge Duméril og Bibrons System vilde denne aldeles

tudseamige Padde faae Plads blandt de egentlige Frocr {Ram-

formes) og nærmest ved Pelobates; thi den har Tænder paa

Overkjæhen og paa Ganen, en kun svagt indskaaren Tunge, en

skjult Trommehud, frie Tingre og en stor, haard og skarp Hæl-

knude ligesom denne Slægt.

Formen er overordenlig plump og aldeles tudscagtig; aller-

vol. m, Third Series, p. 1
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meest ligne de maaskee C era to p h ry d e rn e i H. t. Legems-

formen. Fremfor alt maa det udhæves, at Dyrets midterste Deel

er overraaade hoi, og at fra denne hoie og flade, men itU mfget

brede Ryg skraaner det stærkt ned mod den butte afrundede

Snude, mod Gattet og mod Bugen. Hovedet er meget bredt; maales

dets Brede mellem begge Mundvigene, som ligge bagved Oiespal-

tens bageste Deel, er denne kun lidt storre end dets storste Hdide

og kun lidt mindre end den halve Afstand fra Næseborene lil

Gattet. Rostralkanterne ere afrundede, Oinene ikke meget Irem-

springende, Snudespidsen bred, hoi og lodret afskaaren og Ho>^

dets Sider meget hoie og afrundede; Næseborenes indbyrdes Af

stand er lig med deres Afstand fra Oiespalten, men bclyddif

mindre end deres Afstand fra Læberanden. Oinene ere af sæd-

vanlig Stiirrelse, Panden noget buul og Tungen aflang, forholds-

viis smal, fri i sin bagre Halvdecl og tydeligt, om end ikke ns .

indskaaren bagtil. To langagtige, i Midten ikke saramenstodende

Tandgrupper ere stillede paa Ganen mellem de indre Næsebor,

«aaledes at de convergere lidt — paa det mindre af de forf

liggende Exemplarer noget stærkere - bagtil. Horelronipetern-^

Aabninger ere mindre end Næsehulernes. En stor Spfllte-

ligger langs med Underkjæbegrenenes bagre Halvdeel, forer ('-

Hannen?) fra hver Side ind i Strubeposen.

Huden er ligesom hos Tudserne overalt fuld af slorre o?

mindre Vorter; meest glatte ere forholdsviis Lemroerne.
I*"

Bugsiden ere Vorterne i det hele mindre, mere rundagHg«

mere eensartede i Henseende til Form og Størrelse en P'

Ryggen. Blandt dennes udmærke sig 6, tre paa hver Side, ^^^^

synes at svare til Tudsernes Pa ro ti der. De 2 storre iigg''

-Stykke bagved Oinene paa Ryggen, men dog ved Græ"'l^J

mellem den egenlige Uygflade og Legemets skraanende -

deres Længde, indbyrdes Afstand og Af.tand ^^ ^i"'"''

^'|^^^

omtrent være lige store. Deres Forende ligger i Linie med e

^^

lidt foran det Punkt, hvor Forlemmernes Bagrand st^*«^«^

^^^

-Kroppen; Formen er nogenlunde oval, men lo^ngi un
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en Deel Variation. Foran delte egenlige Parotidepar lindes paa

Forlemmerne erc liorle og tykke, Kingrene ligeledes korle

og tykke, lidt opsvulmede og forhærdede i Enderne ligesom hos

Tudserne og aldeles frie; den tredie Finger er el Stykke længere

vj){\ de andre 3, som ere omtrent lige lange. Under lommelen

ere korle og plumpt byggede, med kort fyldigt Skinnehecn oj;

kort bred Tarse; Skinnebenet er paa den udvendige Side forsynet

med en slor, temmelig skarpt begrændset Kierlelknude. Tæerne

tillage jcvnt i Længde fra den forstc til den fjerde; den femte er

isjen lidt kortere end den tredie. Der er en lille Bindehud mellem

Tæerne og fremspringende runde Knuder paa disses Underside;

ovenfor Udspringet af Indertaaen er der anbragt en lang, skarp,

hornagtig Knude af samme Storrelse og af lignende Form som

hos Pelobalerne. Fra denne Ilornknude og op imod den egenlige llæl

lader en svag, bugtet, afrundet Hudliste sig raed Lethed forlolge.

Ogsaa i Henseende til Fa rve f o r d e I i nge n minder denne

Form paafaldende om Tudserne. Paa en graalig Bund er der

slriiel en Deel sorte eller morkebrune, lildeels sammenliibende

IMetler. som deels omkrandse og udhæve de storrc Vorter, f. Ex.

sig tii og i : Bæller. Af

^ligt' lysere, hvidlige Bælter findes et paa Ivers mellem Oinene, et

'^'igs ned med hver Side af Kroppen og et langs ned ad Bag-

ryggen mod Gattet samt flere mindre, som lobe ned mod Over-

læbens Rand. Bugsidens Tegning bestaaer blot i Modsætningen

mellem den graalige Grund og de hvide, runde, perleaglige Vorter.

Undersiden af Hovedet er paa det slorre Exemplar dog næsten

11



eensfarvet mork. Det levende Dyr er tildeels prydet med rel

smukke Farver, sora forsvinde ved Spiritusens Indvirkning. Ryg-

sidens Grundfarve er nemlig levende blaagraa: Striben langs

Bagryggen, Længdebaandet paa hver Side, Tverbaandet mellera

Oinene og endelig de stribeformige Pletter paa Overkjæbens Rand

have alle en smuk rosenrod Farve, medens Paroliderne og Kjer-

telknuden paa Skinnebenenes udvendige Side ere brunligrode o:

kantede med Graasort. Undersiden er ogsaa i Live graa med

hvide Vorter. Den runde Pupil er sort. Iris har en gylden

Broncefarve

Reinha rdt har laget de 2 foreliggende Exemplarer ved Taa

bu ril, en Landeicndom ikke langt fra Lagoa Santa, og ved T:

boleiro g rande, en lille Flække beliggende en 12 Miil N-

'

for nysnævnte By.

Af det slorre Exemplar meddeles folgende Udmaalinger:

Længden af Kroppen og Hovedet tilsammen 56- (2" U'"'-

_ - de udstrakte Baglemmicr . . . .
56""".

- hele Foden 32'"™.

_ - Tarsen samt IlælknutJen . . . .
15™-.

Slægtscharakteren kan affattes saaledes:

attissimum; caput latum , rictus or

posferiora corpus aquantia ; cutis vcrri

in maaHlla superiore, non in palato.

is permagnus; membra or.

uosa. Parolides adsunt. U'«

Lingua o.««., P-"«
'*

et parum incisa. Memlrana tympani obiecta. Dig^ ««'-

liberi, postiniores semipalmati. Os.:uneirorme primum m P"«,

magnum durum compressum ut in Pelobate productum.

Af Cystignatfcus-Slægten kjend

Brasilien, hvis herpetologiske Fan

dersogelse; de 3 af disse hore til

e vi 5 Arter fra de Egne

na her er Gjenstand for

dem, hvisGane..nderda

2 lydelige

C. hylodes

Buer eller Vinkler f,e
„arcsbrisés",;de2an

,e derimod 2 s^aa, »»-^
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buede eller knækkede Tandgrupper; hos dem alie er Trommehinden

lydelig, men kun hos en af dem (C. ocellatus) findes en Hud-

bræmme langs med Baglæerne. De 3 af disse Arter cre allerede

optagne i „Erpétologie générale"; de 2 andre ansee vi for nye.

1. Cystignathus ocellatus (Lin.).

(Ra7ia pachypus Wieil.).

De Forhold, som udmærlxO (Joniic Aif, orc

:

1) det lange, smalle og spidse HommI. som <icri lun h.ir til-

fælles med den folgendc lilnii.il df ns lickjciHitr Ail.-r.

2) Tungens dertil svarende Luiijstiakl.' l-onn.

mæssig ligebenet Vinkel . Inis To|.|.unlvl \<Midrr lortil. men

de indre Næsebor.

4) De S ophoiede Valke med mellemliggende Fnnls hnin-(>r.

hvis Midllinier igjen (navnlig hos de Yngre) opl.igcs ai en

eller flere Rækker af smaa Korn, som lobe langs ned ad

Ryggen fra Nakken til Bagenden. De skulle imidlertid, ifiilge

flErpétologie générale", mangle hos meget store Individer.

o) At Bagtæerne ere udstyrede med et Rudiment af en Binde-

hud og med en meget tydelig, just ikke saa ganske smal

Randbræmme.

6) At Forlemmerne hos Hannen (Rana pachypus Spix) have en

ganske enorm Tykkelse, og at Tommelen er udstyret med

2 Hornknuder paa sin indre Rand, en mindre ved Haand-

Desuden kan udhæves, at der findes en mere eller mindre

tydelig Hudrand langs med Tarsens indvendige Side; at der finde*

de sædvanlige Ledknuder under Tæer og Fingre, men ingen Smaa-

knuder mellem disse; at Bagfoddernes Bagside og Skinnebenet*

ovre Flade derimod ere tyndt besaaede med smaa ophoiede Punk-

ter; at den indre Fodrodsknude er lille og den ydre aldeles utyde-

lig- Den tredie Taa naaer i det mindste til Midten af fjerde Taaes



trediesidste Led, og femte er vel kortere end tredie, men nai r

dog endnu lidt ind paa det nysnævnte Led af denne.

Rhdt. har hjembragt en slorre Suite af Exemplarer af for-

skjelligt Kjon og Alder fra forskjellige Localiteter i de af ham

bereiste Camposegne; Museerne besidde desuden Explr. fra Ritt

og fra Bahia og Cachoeiro (ved Kroyer).

2. Cystignathus typhonius (Daud).

(Rana sibilatrix Wied ; Cystignathus fuscus (Scbn.) Giinlb. Calal.).

Af denne Art har Reinhardt samlet 4 Exemplarer i Pro».

ken Art de forresten staae meget nær, naar undtages, al de

savne Hudbræmmen om Bagtæerne. Dertil kommer, at Sno-

den, især hos Hannen, springer stærkere frem foran Mund-

spalten end hos C. ocellatus, og at Overlæben ved en, navnlig for

Hannen af denne Art særdeles charakteristisk, tydelig og haJr<i

Kant, der lober hele Snuden rundt fra Snudespidsen til Trom-

mehuden, ja endogsaa kan forfolges hen u n d e r denne lige !il

Skulderen, er adskilt fra Hovedels egenlige SideQader. fl»«

den ene af de foreliggende Hu n n er savnes denne Kanl imidler-

tid næsten ganske, og Snudespidsen springer langt mindre ««">

Hos 2 af de foreliggende Individer (Hannerne) findes der en liH«^

Strubespalte paa hver Side, tæt indenfor den bageste Deel afUndef-

kjæben, nærmest Kjæbeleddet, og den tiisvarende (udvendig sorl«)

Deel af Slrubehuden er foldet og uvidelig. Tungen og Ganetændern«

forholde sig i det væsentlige ganske som hos C oceUatus',
»i«'

findes ogsaa her et lignende System af ophoiede Længdevalte

ad Ryggen og mellem dem smaa Vorterækker; ogsaa er begge

ters Habitus aldeles overeensstemmende. Endnu kan dog udb»v«J^

at Fodrods- og navnligen Haandrodsknuderne ere tydeligere"

viklede, og at der flndes tydelige Smaaknuder under *•«
*

*) Af Beskrivelsen i „Erpétolojrie générale" skulde man slutte, at"'*^
'
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haanden og Mellemfoden, samt at femte Taa kun naaer til tredje-

sidste Led (anden Ledknude) af fjerde, tredie derimod til midt paa

samme Led. — Han og Hun frembyde, efter de forelifig<>n(le E\-

emplarer at diimme, ingen Forskjel i Forlemmernes og Tommel-

fingrens Bygning, og navnlig findes der ikke hos Hannerne saa-

danne hornagtige Udvæxter som hos den foregaaende og efter-

fiilgende Art; men muligviis ere de foreliggende Individer kun

Unger, og det er derfor ve! muligt, at denne Forskjel ikke er

conslant. I Henseende til Fa rv et e gn i n g e n er der ikke megen

Forskjel mellem denne Art og den plettede Varietet af den fore-

gaaende; ifolge „Erpétologie gcnérale" skal den plettede Tegning

iovrigt heller ikke være constant hos C. Uiphonius. Gruiulfarven

er graalig, men falder undertiden i det rodlige; Længdevnlkenie

kunne være hvidlige eller ' rodlige ; en hvid Linie kan forfolges

paa Bagsiden af Laarene i den derværende Marmorering, hvilken

Linie derimod ikke findes hos C ocellatus. Hos Hannerne er

der et sortagtigt Bælte paa Undersiden af Hovedet, parallelt med

Læberanden. Marmoreringen paa Benene er kraftigere end hos

Det storste Exemplar maaler:

Længde af Hoved og Krop 44=""" eller 1' 6| ".

— - Bagbenene . . .
72""" — 2" 9'-'.

— - Bagfoden. . . . Se'"" — 1" Ay.

Det er vistnok med Urette, at Rana sibilatrix Wied saavel

i „Erpctol. générale* som af Giinther henfores til C. ocellatus

3. Cystigaathus iabyrinthicus (Spix).

Af denne store, plumpthyggede Art har Rhdt. fra Lagoa Santa

hjembragt 3 Exemplarer (2 Hanner og en Hun). Et fjerde Exera-

plar, en Hun, bar Professor Kroyer fanget i Omegnen afBahia

og hjembfagt til det Kgl. naturhistoriske Museum Hvad der især

udmærker denne Art er det store, bred e og fl a d e Ho ved. der
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er næsten ligesaa bredt, som det er langt, og hvis Sider — d.v s.

de Dele af det, som ligge nedenfor Oinene og de svage Roslra!-

kanter — derfor ere overmaade skraae. Den hele Lemme- o?

Legemsbygning er særdeles kraftig og plump; Bagtæerne mangle

ethvert Spor til Randbræmme. Hos de 2 Exemplarer er Gane-

Forskjel, at det ydre Vinkelbeen altid er kortere end det indre.

som naaer lidt længere bagtil, saa at Tandgrupperne derved faae

en noget skjær Stilling mod hinanden, medens de hos C. otti-

latus ligge i en og samme lige Tverlinie; men hos det tredie

Explr. danne de kun 2 langstrakte, bagtil convergerende Buer,

hvis ydre Endepunkter ligeledes ligge længere fortil end de

indre. Det sidste Forhold vilde svare til det i
„Erpétologie

générale« som Artsmærke — men kun efter et enkelt Exempl"

— angivne. Fremdeles kan anfores, at der ligesom hos C.ocd-

latus er Spor til en Hudkant langs med Tarsen; al den indre

Fodrodsknude er utydelig; at Tungen er meget stor og bred:

at der lober en ophoiet glandulos Hudfold fra Oiespalten ned mod

Skulderen ovenover og bagom Trommchuden ; at Ryggen ernogel

knudret og vortet, men kun forsynet med 2 ophiiiede Valke, som

lobe langs med Grændsen mellem Kroppens Ryg og Sider fra O'«'

af og forsvinde i Nærheden af Baglemmernes Udspring. Paa Krop-

pens Sider findes, navnligen fortil, en Deel overmaade store o?

flade Kjertelknuder. Tommelfingeren er hos Hannen kun ud-

styret med een kegledannel Udvæxt, som svarer til den yderste »f

de 3, der findes hos C. ocellatus; tredie og femte Taa ere forbol^S'

viis kortere end hos C. ocellatus , og den tredie, som er

•ængste, naaer kun ubetydeligt ud over den anden Ledknude P^^

fjerde Taa; der findes ikke Spor til andre Knuder eller
Vorter

end de sædvanlige Ledknuder og en Knude under hvert Mell««''

haandsbeen, men selv disse ere ikke engang altid tydelige.

Farven er i Spiritus paa Ryggen lysere eller morkere choco-

ladebruun; Siderne, Bagsiden af Laarene og hele Undersiden'

Kroppen og Lemmerne ere derimod marmorerede af lyst
(»""''
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agligt) og morkt (bruunviolet)-, der gaaer en hvid Stiibc fra liver

og lysere Pletter, som kunne være mere eller mindre tyde-

lige. I Live har den mellem de to glandulose L.iMigdevijlkc

liggende Deel af Ryggen en noget smudsig gion Farve: V.ilknie

selv ere gronliggraae og Kropsiderne graaagtigc. Dni ikLkIvimi-

dende Side (Rygsiden) af Lemmerne er graagriin ,
den imlad og

fortilvendende guulaglig, den hagtih endende sl.Trkt stra;ig\iul oj,'

sort marmoreret, med Undtagelse af Laiirenes Ha-side, h\(»r de

sorte Marmoreringer staae paa en levende zimiol)eii;).i eller blod-

rod Bund, ligesom ogsaa i Axelbulen, i Lysken og omkring

Udmaalingen af det ene Exemplar (en Hun):

Længde af Hoved og Krop 150""» eller 5" 9'".

Hovedets Brede 61""™ — 2" 4'".

Længde af Bagbenene. . . 220""" — 8" O'".

— .- Bagfoden . . . 110°"» — 4" 3'".

Det brasilianske Navn for denne Art er Gia, Vi antage det

for sandsynligt, skjondt ikke aldeles vist, at det er S[»ix"s Rana

labyrinthica. Derimod er det utvivlsomt den, som i „Erpétol.

générale" og i Castelnaus Reise*) forer dette Navn.

I sit Catalog over British Museums Balrachier (p. 31) har

Giinlher henfort denne Art til Slægten Pleurodema^ hvis Typ er

P. Bibroni Tschudi (Cyslignathus liibroni D. B.). Vi kunne

lUe billige denne Sammenstilling af to saa yderst forskjellige

l'ornier, der formodentlig væsentlig skal slottes paa det stærkt

udviklede Hudkjertelparti paa Siderne af C. lahyrinthims; men

•iette danner ikke en enkelt, skarpt begrændset Kjertelknude

som hos Pleurodema Bibroni. Dertil kommer, at Trommehuden

hos Pleurodemerne er ulydelig, medens den hos C. labyrinthicut

er ligesaa lydelig som hos de typiske Cystignalher. Hvordan

man end vil fordele Indholdet af den maaskee noget for omfat-
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lende Cy stignathus-Slægt, saaledes som denne træder op i „Er.

pétologie générale", tunne vi dog ikke antage, at C.labyrinlhim

med nogen Grund kan sondres generisk fra C. ocellatus, iypho-

nius og andre typiske sydamerikanske Former*).

4. Cystignathus hylodes Rhdt. «fc Ltk.

To smaa Cyslignalher , rimeligviis Unger, medbragte fn

Maruim af Hygom, repræsentere denne nye Art, der hverken har

det lange og spidse eller del brede og flade Hoved, som udmærk

de forcgaaende Arter; Hovedet er kort, but, smalt og hoit med

steile Sider, og dets Physionomie saaledes heelt forskjelligt fr.i

hines. Dens Legemsform er iovrigt smækker, og Ganetænderiic

anbragte paa lignende Maade som hos C. ocellatus, naar und-

tages, at Tandgrupperne ere trekantede og ikke vinkeiboiede**);

Tungen er lille, oval, lidt indkneben foran Midten og lidt ud-

skaarcn bagtil. Bagfoden er ogsaa hor forsynet med en liH«

Hudkant langs med Tarsen nicil 2 (\(iclif,'(; Fod.snxisknuder, eD

lange og fine Tæer; derimod mangler Hudhræmmon langs med

Tæerne, og ophoiede Itygvalke savnes ligeledes; femte Taa naaer M'

ind paa fjerdes trediesidste Led, og Ircdie næslen lige lH sa"""*^*

næstsidste Led. Af Knuder findes kun de sædvanlige Haand-

rodsknuder og Ledknuder. Tydeligt udprægede Smaavortcr tre

spredte over Lemmerne (især Baglemmerne) og Bagkroppen; m'i'f^

tydeligt udprægede ere de paa andre Steder af Kroppen, ^^^

*)E„saadanS«nderdelingerforsostafGirardiProcerdinasonheAea<ie-

of nalnral s.iences cf Pl.iladdnh.a Orlbr 1853 „. 420. Hans 2
Slifg'f''

/?r/ft,;s Vv'lr som on.Calte de sjda"'^"'Leptodaclylus
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mere igjen paa Siderne, hvor de danne en Antydning til en Valk

paa Grændsen af Ryggen. Ryggen er morkebruun; 3 Rækker af

morkere, mere eller mincire tydelige Pletter, der dog langtfra

have saa skarp en Form eller saa bestemt en Begrændsning

som hos C. ocellalus og typhonius^ kunne forfolges langs ned

ad Ryggen og Siderne, og en stor mork Plet findes paa Issen

mellem og bagved Oinene. Morke Tverbaand pryde Lemmerne,

og fra den forholdsviis lyse Snude lobe smalle lyse Striber ned

mod Randen af Overlæben, medens den bruunlige Underlæbe er

udhævet af en Krands af hvide Pletter ligesom hos andre Arter;

Uugsiden er temmelig morkt spettet, især er Undersiden af Ho-

vedet temmelig mork.

Udmaalingen af et af Exeraplarerne gav til Resultat:

Længde af Krop og Hoved 2b'"'".

— - Bagbenene . . . 40"""-

- Bagfoden alene 19""».

5. Cystignathus discolor Rhdt. & Lkt.

Denne lille Art, hvoraf der foreligger 4 Exemplarer, samlede

i Provindsen Minas Geraes i Nærheden af Byen Juiz de Fora,

har en bred og flad Ryg og et bredt, fladt og but Hoved. Huden

er glat, naar undtages Kroppens Sider, hvor de langagtige Vorter

vise en vis Tilboielighcd til at ordne sig i Længderækker; for-

uden at Laarenes Bagside som sædvanlig er granuleret, er det

samme Tilfældet med en Deel af Bugen og med Kroppens Sider

under og mellem de for omtalte Vorler. Fra Oiet til Skulderen

kan der forfolges en Hudfold, som liJber ovenover Oret ligesom

hos andre Arter. De 2 smaa ovale Tandgrupper ere stillede i

en og samme Tverlinie, som omtrent vil svare til Bagranden af

de smaa runde indre Næsebor. Bagtæerne ere uden Bindehud og

uden Randbræmme; tredie og femte ere lige lange og naae kun

til fjerde Taaes trediesidste Led; der findes de sædvanlige Fod-

rodsknuder, Ledknuder og opsvulmede Taaspidser, men ingen

andre Smaaknuder. De 3 Fingre ere næsten ligelange og noget
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"kortere end den tredie; foruden de 2 Haandrodsknuder og ea

ganske lille Papil under Mellerahaanden af de 3 indre Fingre

findes der kun 1 Ledknude under hver Finger.

Farven er paa Rygsiden lys askegraa med ubestemt morkere

Tegning. Lemmerne, især Baglemmerne, ere prydede med morke-

brune Tverbaand. En mork Stribe gaaer fra Snudespidsen hen

under Orefolden til Skulderen; under den ligger der et lysl Bælle,

men Overlæben er igjen næslen aldeles morkebruun. Et lyst Tver-

baand lober tvers over Panden fra det ene Oie til det andet.

Paa Siderne af Kroppen findes nogle morke Pletter, der især

ledsage de derværende store Vorter og holde sig til Undersiden

af disse. Hele Dyrets Bugside, saavel paa Hovedet som pas

Kroppen og Lemmerne, er morkebruun med smaa lyse Pletter

paa Bugen, langs med Underlæben, paa Laarene og overhoved i

Næiheden af Grændsen mod Ryggens lysere Farve. Laareaes

Bagside er marmoreret af morkebruunt og hvidt.

Udmaaling af det storstc Exemplar:

Længde af Hoved og Krop 38""" eller 1" 5^'".

~ - Baglemmerne. .
71"'"' — 2" 8|"'-

— - Bagfoden. . . . 31""" - 1" 2"-.

Med Rana miliaris Spix har denne Art vel nogen Lighed-

men det er ikke muligt efter Beskrivelsen og Afbildningen
a'

komme til nogen Sikkerhed om, hvor nær den staaer ved den

her beskrevne; Hovedets Form er ialfald meget spidsere P«'

Spixes Afbildning.

Alle 4 af Reinhardt hjembragte Exemplarer ere M"'

nedenunder orahuggede haivraadne Træstammer, der laae tr)
'

kede saa fast i Jorden, at det var vanskeligt at begribe,
hvor-

l«'des Froerne havde kunnet trænge sig ind under dem-
^^

sad ubevægelige, ligesom i Dvale, og lode sig gribe uden »^

gjore Mine til at undOye, men udsproitcde i det Samme e«

farvelos Vædske gjennem Anus.



loiuperus rerrueosus Rhdt. & Ltk.

Jille gI..fgarK(]c Cysligna.hform h..r

1 Omegnen af Byen J.i

es (.illsna fra Ur«kovsregioneM). F on

.g but, GaLct slorl, lU

og talrige Sniaavortcr under Mellemfoden; tredie og femte Taa

cre omtrent ligelange og naae til trediesidste Led af fjerde Taa

;

Tæernes Ledknuder ere meget tydeligt udviklede. Overalt paa

Rygsiden af Hoved, Krop og Lemmer er Huden ru af toppede

Vorter, og lielc Undersiden er kornet, naar undtages enkelte

forreste Flade samt Fodens overste Flade, hvilke Dele ere glatte.

Farcen er askcgraa med sorte Stænk og fine sorte Teg-

"iiiger, især paa Overlæben og Lemmerne. Undersiden er tem-

melig lys.

Det foreliggende Exemplar maaler:

Krop og Hoved 22"'"" eller 10'"

Baglemmerne. . 39""" — 1" 6"'

cfr. O. Schmidts Afhandling „Delieiæ herpctologicæ Musæi zoc

XIV Bd.«, hvor" en ny Art fra Ny-Granada, L. sagiltifer Scl
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Ved fuldstændig al mangle ethvert Rudiment af B

mt ved den næsten usynlige Trommehinde afviger de

araeget fra L. mar7noratus D. B., at det kan betvivles,

in blive staaende i Slægten.

fiomphobates Rhdt. & Ltk. ^),

nov. gen. Leiuperis et Cystignalhis affiiie.

Habitus Cystignathorum. Itictus oris parvus. Pa

(B. Membrana tympani obtecta. Dentes minuti in n

riori adsunt ^ in palato clesunt. Ungua parva, ovalis.,

•ginata, postie libera. Digiti huud palmali, nec posle

anteriores. Processus duo conici, plus minus compressi.

tarsales; papilla minuta in medio marginis inierioris

lævis, griseus^ griseo-murmorntns; litua latcnUi nigra^ rnam

sed tinea et notæ præcidentis desunt.

3. G. Kroyeri n. sp.
,

quoad formum inter præcedenks v

positæ, figuram »zigzag, dictam simulantes.

hårdt fra sin Reise i Brasilien medbragt 1 Exemplar fra
'

egnen af Lagoa Santa; af G. marmoraius opbevares der

ældre Tid et Exemplar i Universilctsmuse.t og et i det kong'

naturh. Museum, begge indsendte fra Lagoa Santa af Dr. Lund. Af

tredie besidder det kongelige Museum et enkelt Exemplar, k

bragt af Prof. Kriiyer. Havde de ikke en usynlig
Troinmehi

kunde de maaskee henfores til Slægten Leiuperus
forude«
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ved delte Forhold , der jo i og for sig ansees for til-

strækkeligt til at begrunde Opstillingen af en særegen Slægt,

synes de ogsaa i andre Henseender at afvige fra denne, navnlig

ved den kortere Mundspalle; ved de 2 fremspringende stærkt

udviklede Fodrodskniider minde de om Slægten Plectropus blandt

Tudserne (d. v. s. blandt de Padder, som mangle Tænder i Overkjæ-

l)en). Deres Ovorkjæbelænder ere meget smaa og naae ikke heelt hen

til Kjæbcleddet, saalcdes som f. Ex. hos Cystignatherne, i Nær-

heden af hvilke de dog vistnok bor stilles.

(Tab. IV, (ig. ;i).

Denne Paddes Habitus minder aldeles om de typiske Cystig-

nather; Kroppen er temmelig smækker. Hovedet spidst, og den

spidse Snude springer lidt frem foran Underkjæben; Gabet er

ikke stort, uagtet Mundvigene næsten ligge under Oiespallens

bageste Endepunkt. Oinene ere af normal Slorrelse; Rostral-

kanterne ere tydelige, Frenalregionerne lidt hule opadtil og Pan-

den Qad. Næseborenes indbyrdes Afstand er lig med deres Af-

stand fra Oinene. Tungen er lille, smal, tyk, aflang, doppelt saa

lang som bred, fri i sin bageste Halvdeel, men uden Spor til Ind-

snit; paa hver Side af den findes en stor Aabning, der tiirer

ind i Strubeposen. Huden mellem Underkjæbegrenene og Brystet

er meget los, folderig og ligesom oppustet, og Dyret har aaben-

bart været istand til at puste den op til en stor Pose. Ved en

dyb, doppelt TverfoW, som gaaer fra den ene Armhule til

den anden, er denne udvidelige Strubehud adskilt fra del skjold-

formige Parti af Bughuden, der ligesom hos Cystignatherne er

begrændset af en Fold af parabolisk Form. Langs ned med

legemets Sider findes der en meget skarp og temmelig bred

Længdefold fra Oiespaltens Endepunkt til Laarenes Udspring;

ogsaa til en lille Tverfold over Anus er der Spor. Saavel paa

Jiyggen som paa Bugen er Huden aldeles glat, uaar undtages
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Strubehuden og et Parti under og bagpaa

rynkede og grynede.

Baade Fingrene og Tæerne ere Icorte

Cystignathernes; af Fingrene ere 1 , 2 og 4 omtrent lige lange,

den inderste dog den korteste; men den tredie rager med hele 2 Led

udenfor de andre. Under Tommelen er der en stor Knude,

hvis indre Deel er farvet sort ligesom en anden stor Plet oven-

paa Tommelen. Ved Siden af Tommelknuden er der en lignende,

men mindre Haandrodsknude. Foruden nogle uregelmæssige For-

tykkelser af Huden under Mellemhaanden er der en stor Knude

under Basis af hver Finger, samt paa tredie Finger en noget

mindre lidt længere ude, men til denne anden Knude er der

paa fjerde Finger netop kun Spor. Midt paa Tarsens indre Bag-

rand findes en lille fremstaaendo liaard og spids Papil og langs

med Tarsens ydre Bagratid en Ra-kko af 2 eller 3 yderst fine, blol

som Punkter. Paa Grændsen ni.llern Tarsen og Fodbladet findes

noget sammentrykte, stærkt fren,(r;.Mb.nde. omtrent ligestore Fod-

rodsknuder. Tæerne ere s|.iiiklc og lillage i Længde til
^^'^

fjerde, men den femte er endogsaa lidt kortere end tredie. iJn "

under fjerde 3 smaa Ledknuder.

Grundfarven er lys skilergraa; den er svagt marinorerct

af morkere Graat, saaledes at de morkere Baand og Pletter ind-

fattes forst af en fiin sort Linie og derpaa af en fiin Ijs ^'"'^'

og fine sorte Linier snoe sig mellem hine Pletter og I

er navnlig paa Benene at Tegningen antager 1

En sort, oventil med hvidt indfattet Stribe Iciber langs hen

Sidefolden fra Snudespidsen indtil midt paa Legemets Sider; «=

saa ned ad Armenes Bagside loher en niiirk, takket, h\i

fattet Stribe. Endelig findes der [)aa Hyggen, ved Lnarenes Udspn"

og ikke langt fra Gattet, 2 ioinrfaUlmdr, rund.-, sorle, hvidim
»

tede Oiepletter, som uden^^ivl n.- .h.r.kt.M, sliske for
Arten,"

lil hvilke vi derfor have ta<..t IL.i.sn v.d Artshenævnelsen.

f
Tverbaand.



Del foreliggend«i Exeinplar frembod folgende Maalforhold:

Længden af Krop <jg Hoved tilsammen er 33">'" eller 1" 3"'

~ - Bagbe,

- Tarse

- 42"'""

og Fod . - 20""' 9'"

2. fiomphobates » Ltk.

(Tab. IV, fig. 4)

Denne Art synes ikke alene at være no-^ct slorro niii di'n fore-

gaaendo, men den har ogsaa el mere plumpt Idseendo, omtrent som

de plumpere Cystignathers. Kroppen er mere tyk og bred, Hovedet

aldeles but. Skjondt Huden ligger los om Kroppen og slaaer

adskillige uregelmæssige Folder, synes den for den foregaaende

charakterisliske Sidefold ikke at mangle; desuden findes Bug-

hudens Kredsfold, Tverfolden mellem Armene og den oppustede

Strubehud ligesom hos hin; de tre foreliggende Exempiarer

have desuden de store Aabninger ved Siden af Tungen, der fore

ned i Strubeposen. Hvad der bidrager meget til at give Arten

et andet Habitus, er at der paa Ryghiiden findes ikke saa faae

storre Vorter *). Forresten indskrænke Forskjellighederne sig til

folgende: de smaa Spidser paa Tarsens ydre Bagrand mangle;

Fodbladet er bredere, og der er Spor til en Hudbræmme om de

storre Tæer. Tegningen er egentlig i Hovedsagen den samme

som hos G. notatus ^ men meget kraftigere og lydeligere; Ryg-

gens Vorter indfattes af morke Kredse. De for G. nntatus

charakteristiske morke Unier og de 2 runde Pletter paa Bagryg-

gen savnes her. En hvid Linie, der indtager Midten af Bagryg-

gen ned mod Gattet, træder her tydeligere frem end hos den

foregaaende Art. I alle andre væsenlige Forhold stemme de

overeens, uagtet deres Habitus er saa forskjeljigt.



hjembragte Exemplai

ids til Bage nde .... 41'«'" eller il"
6"'

il Spidsen af• fjerde Taa 49"«» - iL" 9|"

Spidsen af samme Taa 15""° —fra Hælen i

3. Gomphobates Kroyeri Rhdt. <fe Ltk.

Prof. Kroyer har for en Snees Aar siden fra Reisen med

Fregatten Bellona medbragt til det Kgl. Museum en lille Fro.

der ogsaa raaa henfores til vor Slægt Gomphobates. Det enestf

Exemplar, han fik, er en Hun; del er fanget i Omegnen af Byen

Cachoeiro ved Floden Paraguacu, 18 portugisiske Miil fraBahia,

og er tilligemed nogle andre Padder og Krybdyr foiærel til Pro-

fessoren under hans Ophold i den sidstnævnte Bye. I al'e »1-

mindelige Træk stemmer den med de foregaaende Arter; Krop-

pens Sidefold er særdeles tydelig og bred; Hovedet kort og

spidst afrundet. Det skjoldformige, af Hudfolder begrændsede

Partie paa Bugen mangler heller ikke her. Paa Rygsiden jf

Kroppen og Lemmerne findes adskillige ophoiede Vorter, deels

runde, deels langagtige og liniedannede, grupperede paa en re-

gelmæssig Maade. Saaledes findes der et Par runde Vorter

mellem Oinene og bagved dem 2 bagtil convergerende Linier,

som efterfolges af 3 Par skiftevis divergerende og convergeren <

lignende Linier og afsluttes af en storre rund Vorte paa »^"^

Side over Laarets Udspring; desuden ere runde Smaavorter

spredte over Ryghuden og Lemmerne, især Skinnebenene. IX^"

aabenbart noget afblegede Farve er paa Kroppen lys
graabruo"

med utydelige Spor til Marmorering; et hvidt Bælte lober f^

Oiets forreste Deel til Læberanden, el længere, zigzagl

samme Farve fra dels bageste Deel til Skulderen,

storre Vortedrag ere desuden udhævede af en morkere

linie. Paa Baglemmerne sees Spor til en lignende Tegning soj^

hos de foregaaende Arter. Tarsalknuden er temmelig slo^
"'^

tyk. Fingre og Tæer ere lange og tynde, Fodbladet ikke so»»

Mellemhaandsknudernes Storrelse ligger i Midten mellem I«

Bygg«"^

Grændse-
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knudernes og de 2 Haandrodsknuders; Mellemrodsknuderiie ere

derimod overordenlig smaa.

Længde af Hoved og Krop 21"""

— - Bi.gbenene . . .
3;3'°'»

— - Bagfoden .... Ib"""-

Tarsopterus trachystonus Rhdt. & Lik.

(Tab. JII, ng. 2).

ri6us membrana cinctis, cl horum {nec vero antenorum) extrcmitate

dilalata^ disciformi.

Ægte Fro og ligner en smækker Cystignath med krafligl udviklede

Lemmer: Hovedet er small, hut tilspidset; Muiidspallen he-

skriver en hiii Rundbue, og Snuden springer ikke saa lidt frem

foran den. Trommehinden er lydelig, og Næseborene anbragte

midtveis mellem Snudespidsen og Oinene. Der findes ingen

Tænder paa Ganen, men derimod vel langs med Overkjæbens

Rand. Tungen er oval, bagtil fri, roen uden Bugt; ved dens

Sider findes 2 Aabninger, der fore ned i Strubeposcn. Man kan

forfolge en svag Hudfold midt ned ad Ryggen, en anden og

tredie langs med Legemets Sider, en fjerde og femte over og bag-

lemmerne, men alle disse Folder og Purer ere meget svage og mere

«iler mindre utydelige; forresten er Huden aldeles glat, naar

1 bos Cyslignatherne, den Iredie lidt længere end de andre,

omtrent ere lige lange. Ovenpaa hver Tommel sees en

'PPe af 3 spidse, kulsorte, hornagtige Torne; under (orste og an-

» Finger findes een, under tredie og fjerde en storre og en mindre

Jknude; desuden findes der nogle Smaaknuder under Melleni-

'nden og lo under Haandroden ved Siden af hinanden. De
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2 Fodrodskriuder ere temmelig store

er den indre temmelig lang; begge ere bulle og afrundede. Af

Ledknuder under Tæerne findes det sædvanlige Antal (1, 1, 2,

3, 2), men ingen mindre Smaaknuder under Tæerne elier under

Mellemfoden.

Forsaavidt vilde der ikke være noget til Hinder for at hen-

fore denne Form til Slægten Leiuperus; men den udmærker sig endnu

ved folgende: 1) Langs med Tarsens Bagrand fra Hælen lil den

indre Fodrodsknude lober en tynd, men forholdsvis bred Hud-

bræmme. 2) En lignende omgiver hver enkelt Bagtaa paa begge

Sider i dens hele Længde. 3) Spidsen af samtlige Baglæer er

udvidet til en rund Skive, der vel ikke har ganske den samme

Bygning som hos Lovfroerne og navnlig mangler en særsWt

„Balle", men dog er en Tilnærmelse dertil; og endelig «

4) Overlæbens Rand udvendig besat med en temmelig tæt Ra<J

»

fine Hornspidser, omtrent 30 paa hver Side. (Saafremt dette

ikke hos nogen anden Padde kjendle Forhold ikke er et Kjons-

mærke, vil det vistnok afgive et ypperligt Arlsmærke).

Farven er graalig med svage Spor til morkere Pleltei; ^

gaaer et hvidt Baand, foroven indfattet af en morkere Stribe, P«

hver Side fra Snudespidsen til Skulderen; en hvid Stribe, led-

saget af morkt forneden, paa Dyrets Sider nærmest Laarene ka«

betragtes som en Fortsættelse deraf.

Det af Reinhardt fra Lagoa Santa hjembragte Indivi<i

folgende Dimensioner:

Længde af Hoved og Krop tilsammen 22""" eller lOf

— - Bagbenene udstrakte . . .
30""" - ^^"'

— - Bagfoden alene lo"""' — ^'

— - Forbenene IS'""" —

Denne Form har aabenbart meget tilfælles raeå

„Erpétol. générale« til Lovfroerne henforte Crosiodactylas

w,„j....^.- r « ..• j„. !,,„ npnoe betvivle*-
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at Fingrene hos denne maae være udstyrede med virkelige Hefte-

skiver ligesaavel som Tæerne*), hvilket ingenlunde er Tilfældet med

den foreliggende Form. Det beskrevne Exemplar af Cro««od. Gau-

dichaudii er icivrigt netop af samme Storrelse som det forelig-

gende. Vi kunne ikke afgjore om Crossodactylus er kommen

paa sin rette Plads ved at anbringes blandt Lovfroeriiej at Tar-

sopterus, som dog raaa antages at staae den meget nær, i et na-

turligt System maa stilles i Nærheden af Cystignalherne og Leiu-

pfTfrne, forekommer os derimod aldeles utvivlsomt. Hvis det ikke af

,Erpétologie générale kunde sees, at Forfatterne have havt begge

Kjrin ai Crossodactylus for sig, kunde man have formodet, at For-

skjellen mellem denne og Tarsopterus beroede paa en Kjiinsfor-

skjel, saaledes at Tarsopterus var Hannen, Crossodactylus Hunnen,

saameget mere som noget dermed analogt antydes af Gunther

med Hensyn til Plectropus pictus (Catalogue p. i23). Han viser

nemlig, at hos Hannen (Plectropus pictus) ere Spidserne af

Fingrene og Tæerne cylindriske og kun meget lidt udvidede, hos

Hunnen derimod, som er en Kaloula Gray {Hylædactylus Tschudi)

ere Spidserne af Fingrene og Tæerne meget udvidede og Finger-

spidserne tillige bredere end Taaspidserne.

Vort Materiale af denne Art bestaaer af 7 Exemplarer af

fcrskjellig Alder fra Provindsen Min as i Brasilien, indsamlede af

Reinhardt, et ottende fra samme Provinds i Universitets-Museet, et

niende meget stort fraMaruim ved Hygom samt endnu nogle flere

Individer fra B a h i a - Egnen. Det stiirste af de foreliggende Exem-
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piarer (Hygoms) har en Længde af 3" 3'" (85""") i Hoved

og Krop.

Foruden de Forhold, der allerede ere udhævede i „Erpétologie

générale« som Skjelnemærker mellem denne Slægt og de ægle

Hylæ, fortjene endnu folgende at udhæves. Hos alle ægte %l«

(og Trachycephali) er den egenlige Fod betydelig længere end

Tarsen; hos Phyllomedusa ere begge omtrent lige lange. Tæernt

og Fingrene have dernæst en ganske anden Formj Forraaalet for

deres Uddannelse er ikke at frembringe en muligst stor Heftf-

flade, men at danne en kraftig Gribehaand; det er ikke Hylaerm

brede og flade Fingre og Tæer; disse ere tvertimod trinde og

tykke; paa deres Underflade sees en tæt Række af store lyU«

Knuder, der indtage hele Fingrenes eller Tæernes Brede, og som

vistnok svare til, hvad vi hos Hylaerne betegne som „Ledknuderne»

og „Smaaknuderne" under Mellemhaanden og Mellemfoden, nien

uden at en tilsvarende Forskjel her finder Sted mellem disse Dan-

nelser. Hos de ægte Lovfroer ere Taaskiverne altid meget brede, bre-

dere end Tæerne og Fingrene; her ere de vel tydelige nok, mem '

brede, i Regelen ikke bredere end Phalangerne, naar undtag«

de 2 ydre Fingre, hvor de ere lidt bredere. Endelig maa df'

udhæves, at medens forste og tredie Bagtaa omtrent ere lige'*"?'

er anden kjendelig kortere (Duméril og Bibron lade anden «?

forste være ligelange, hvilket er urigtigt); ogsaa herved

Fodformen meget forskjellig fra de ægte Lovfroers.

De Charakterer, som Forfatterne af „Erpétol. générale*
"'^^

Grund have troet at kunne laane af Ganetændernes
Forekousl

og Stilling, ere mærkeligt nok ikke constante. Rigtign"^^

*"" J|

man i Reglen to smaa, ovale, vidt adskilte Tandgrupper V»^

Ganen, som imidlertid snart ere stillede lydeligt i en <*» **"^^^

Tverlinie mellem de indre Næsebor, snart danne en no

^^

-indre stump eller endog spids Vinkel, hvis ^^^^^^^ ^^^^\.

vilde vende bagtil. Men Ganetænderne kunne ogsaa ma »

hos to af de brasilianske Exemplarer er der intet Spo«"



og hos et Iredie findes den ene Tandgruppe, medei

Vi skulle endnu anlore, at Huden variorcr fra

les glat til at være tæt besat med talrige Smaavort

hinden er egenlig kun halv synlig, og naar Huden er

det ogsaa. Hos de ægte Lovfrocr er Bugens grov

adskilt fra Laarones ved et glat Mellemrum: her

Ho\cilmassen af de foreliggende Exemplarcr foruden ved deres

Lidenhed derved, at den egenlige Fod her er lidt kortere end

Tarsen, medens Forholdet er omvendt hos de slorre, mere eller

mindre udvoxne Former, fremdeles ved Farvetegningen, idet nemlig

Ryggens blaa Farve ikke forlænger sig saa langt ned paa Siderne og

der er begrændset af en skarp, men fiin, mork Linie, som lober fra

Snudespidsen til Laarenes Udspring, men lader Læberanden og Dy-

rets Sider hvide. Paa Forlemmerne er det Blaalige reduceret til

Underarmens ydre Side, paa Bagleraraerne til Ydersiden af Foden

og Skinnebenet samt til en smal Stribe langs med Laarets Bag-

side. Ft System af skarpt begrændsede raorkviolette Pielter og

Tverstreger pryder den indvendige Side af Tarsen, Skinnebenet og

Laaret, Bagsiden af samme, Kroppens Sider og Overarmen samt

Underarmens indvendige Side. I disse Henseender er der den

storste Overeensstemmelse med et fra Pariser-Museet under >'avn

3f /'. bicolor meddeelt Exemplar, som er opgivet at være fra

Brasilien, og med Daudins Beskrivelse og Afbildning af hans

f^yla hf/pochondrialis fra Surinam. Uagtet Duméril og Bibron

uden Betænkning erklære denne for Ungen af P. bicolor. vilde vi

dog været tilboielige til at ansee dem for forskjellige, hvis ikke et
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af Hr. ApothekerRlise paa St. Thomas indsendt Exemplar*), som

vi noaae antage at være fra Vestindien eller ialfald fra det nord-

lige Sydamerika, havde vist sig aldeles at stemme med Individer

fra Minas-Geraes. Indtil videre maae derfor ogsaa vi erklære

os for den Anskuelse, at P. hypochondrialis kun er Ungen til

P. bicolor.

Udmaaling af et af disse unge (vestindiske?) Exemplarer:

Længde af Krop og Hoved .... 35"""

Hovedets slorste Brede 11«""

Baglemraerne 47""»

Bagfoden med Tarsen 22"""

Tarsen alene IQi"""

Det kan tjene til Beviis for, hvor rigl de ægte [Jvlror

maae være repræsenterede i det tropiske Amerika, at

udgjore omtrent Halvdelen af de af Reinhardt i
Brasilien ind-

samlede Paddearter, og at, uagtet der i Forvcien er kjendl sH

mange Arter fra Brasilien, og der nylig er hleven beskrevet Der«

nye derfra i Prof. Burmeisters „Erlauterungen zur Fauna Bra-

siliens«, er der dog ikke mindre end 6 nye Arter blandt de af

Reinhardt indsamlede 9 Former. Dog maa herved
beiD^ff

kes, at hvis Originalerne til Spix's Beskrivelser og Afb-^j

ninger endnu forefindes, kan det maaskee vise sig, at ""^"^^

vore formeentligen nye Arter findes iblandt dem; m«" ^^'^^

der foreligger om dem i Spix's Værk have vi i
Regle"^*^^

aldeles ude af Stand til at afgjore, om den Lighed ved visse

han^ Afbildninger, som unægtelig undertiden er tilstede,
erm

r «..„„,.lster forsS?'*

tilfældig. Med Hens;

af den*Jling af Slægten Ilyla i Subgeners

har Gar,elænder, de 3 smaae Individer (H. hypochondr*''i*'^J^^

Uke.-Hr. RHs'e har seere .neddeelt os, ^^ P^y^[^fJ,t
. ubekje„dt«om vestindisk, og der forei.ffger hidtd heller

Opgivelse om dens Forekomst i Vestindien.
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at del naturlige er at opstille 2 Grupper: 1) de. hvis Ganclæn-

der danne 2 langagtige, mere eller mindre tydeligt kileformige,

fortil convergerende Grupper {Centrotelma og Hylomedusa) og 2) de,

hvis Ganelænder danne 2 smaa, ovale, i en og samme Tvorlinie

liggende Grupper; af de her omtalte Arter hore de 6 forste til

den forste Gruppe, de ovrige 2 til den anden. At ophoie disse

Grupper til Slægter forekommer os hverken naturligt eller

nodvendigl. Vi antage heller ikke, at Giinthers anden

tredie og fjerde Gruppe ere væsentlig forskjellige ; derimod

synes den femte, hvis Arter alle ere nyhollandskc og have

Ganetænderne stillede i 2 bagtil convergerende Grupper, at

danne en god tredie Gruppe; en fjerde kunde da dannes

af de glatganede Former, forsaavidt man ikke med os vil fore-

trække at opstille dem som en egen Slægt dUijUlla nob.).*)

a. loTfreer med fortil conyergerende tianetandgrupper.

1. Uyia maiima (La ur.)

CH. faber Wied; H. palmata Daud.)

Af denne Art, som er saa godt beskreven af Prindsen af

Vied, foreligger der 5 Exeraplarer fra Min a s og Lagoa Santa,

il Prindsens saavelsora til Dumérils og Bibrons og til Burmei-

t<?rs Beskrivelser, der ere holdte i noget mere almindelige Ud-

ryk, ville vi her foie fiilgende.

Tungen varierer betydeligt i Formen; den kan være oval

*) Ved Bearbeidelsen af de her beskrevne Arter af den temmelig vanskelige

Hyla-S\æ^t have vi heldigviis kunnet byde over et ikke ubetydeligt

zoologiske Museer; ved sit Besog i Paris 1859 var Bestyreren af Univer-

sitetets zoologiske Museum, Prof. Steenstrup, saa heldi? at tilbytte »ig

en Suite af Pariser Museets Dubletter af Paddeklassen og deriblandt 5

%/a- Arter. Det er selvfolgelig en ikke ringe Lettelse ved en Leilighed



eller bred rndeformig — bredere end den er lang — med af-

rundede Sidehjorncr og med en lille Indbugtning saavel fortil

som bagtil, men den kan ogsaa mangle disse Indbuglninger; den

er lidt fri heelt rundt, men intetsteds meget. De 2 i Midten ad-

skilte, fortil noget bredere og oraboiede Ganetandgrupper lobe skraal

mod hinanden, parallelt med de store indre Næsebors indre

Rand. Naar Rygbuden bos denne og hos andre Arter beskrives

som aldeles glat, er dette i Grunden mindre rigligt, thi den er

i Virkeligheden ganske svagt rynket og kornet; med Lupens

Hjelp seer man endog flne Fordybninger eller Porer i disse

Vorter, og selv paa Lemmerne, hvis Hud ellers maa beskrives

som aldeles glat, findes en Mængde saadanne Fordybninger, rig-

tignok fine som Naalestik. — Der findes en freaispringendf

Hudrand paa tvers ovenover Gattet, og skraat nedover og bagve

Trommehinden lober en [ludfold, som saa boier pludselig i'f »?

under en spids Vinkel stiger op over Skulderen. Der er kun e

yderst svagt Spor til en Fold eller Kant langsmed Bagranden af

Underarmen og Haanden, men derimod tydcligero Spor ti! en saa

dan langs med Tarsens indre Rand fra Fodrodsknuden i

Hælen. — Naar det hedder, at 2 Ledknuder

(„renflemenls sousarticulaires") under de 2 yderste

det bemærkes, at den bageste af disse (der

Fingre, m«'

til
Ledknudf"

under forste og anden Finger) er meget lille og ikke syn

storre end Smaaknuderne under Mellemhaandsbenene, og
^'^

samme gjælder om den bageste af de 3 Ledknuder, der l.i'^gS^'

r.-.„^„ Finger

den fjerde Bagtaa. Svommebuden naaer paa

til den sidste Ledknude, forsaavidt man

vil medregne den svage Hudbriemme, der im

nc. — Hos Ha

? Fn<Ierkja:lM.r,s R

Le til
Svominen«^

tter det næstyd«f

dot næstsidste
I

L. i Form af en «'

,-, hver Side tnell



fra Graal til Rodbrunl; den eneste foreliggende Han har en

stærkere askegraa Grundfarve end Hunnerne, som alle ere

mere eller mindre brunlige. Alle have den charakteristiske sorte

Streg midt ned :n\ lly^^ow, [»euyiulende mellem Næseborene og

endendi- i l{i'f,'(l(Mi midt p.ia HygniMu Skarpe, hvide, sortkantede

Linier indfatte riiderlæliens Hiind. Analfolden, Underarmens Albue-

kant og Tarsens ydre Rand fra Hæleri til Spidsen at den fonile Taa.

Disse hvide Grændselinier ledsages af morke H.iatid, som saaledes

indtage den Deel af Struben, der ligger L;el)eianden nærmest, en

Tarsen, samt Analpartiet og endelig ogsaa Skinnebenets ydre

(ikke ovre) Rand, hvor en hvid Grændselinie ikke altid er tydeli^^

Ogsaa Furen under Trommchudens Iludloid er sort, Paa

Kroppens Sider er der udviklet et System af smalle, sorte Tver-

striber og paa Lemmerne morkere Bæller eller Tverstriber af

forskjeilig Brede. Ryggen er derimod i Reglen kun bestroet med

nogle faae sorte Punkter.

I Live er Rygsiden sædvanlig meget bleg, okkerguul (hos Hunnerne),

mere eller mindre tæt bestroet med ganske smaa sorte Prikker: paa

denne Bund findes der foruden den sortegraa Længdestreg, som

uforandret vedligeholder sig ogsaa paa de i Spiritus opbevarede

Exemplarer, fremdeles tvers over Ryggen adskillige, noget uregel-

mæssige Tverbaand, der imidlertid ere saa ubetydeligt morkere

end Grundfarven, at de kun netop kunne erkjendes. De sorte-

graae Kantninger langs Extremiteterne ere paa den levende Lov-

hu omtrent, som de ovenfor ere beskrevne, derimod ere de lyse

dem ledsagende Grændselinier langtfra saa ioinefaldende som

paa Spiritusexemplarerne. Struben er hvidagtig, men fra Halsen

af bliver Farven orangeguul og det stedse morkere og livligere bag-

Id; den samme smukke Farve udbreder sig fremdeles over den

indvendige nupprede Deel af Laarene, samt Fodsaalen og Haand-

fladen. Den slorste Deel af Iris er graa med et svagt Metal-

gjlden Ring. Ligesom de allerfleste andre Luvfroer kan imid-
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lertid ogsaa denne forandre sin Farve og det temmeligt meget,

idet den blege guulagtlge Leerfarve kan gaae over til en meget

morkere og brunlig, hvorhos samtidig Ryggens utydelige Tver-

baand blive morkere og skarpere. Ifolge Iagttagelser paa en

slig Lovfro, som den ene af Forfatterne under sit Ophold i Minas

holdt levende i Fangenskab en Række Dage, var den lyse Fane

den fremherskende om Natlen og om Morgenen, og den morkere

Farve pleiede forst at indfinde sig hciit opad Dagen, eller naar Froeii

i længere Tid udsattes for det ret skarpe usvækkede Dagslys.

Udmaalinger af et storre Individ:

Længde af Hoved og Krop 3" 5'" eller 88«"".

— - Bagbenene ... 6" 3'" — 163""".

I Henseende til Farven vil den foreliggende Form svare til

den ene af de af Duméril og Bibron omtalte Varieteter med sort

Rygstribe, og skulde det vise sig, at der under Navnet H. pa''

mata eller //. maxima er forenet (Icre Arter, maatte den (ore-

liggende beholde det den af Prinds Maximilian tildeelte Navn.

2. U^la albomarginata Spix.

(/i. infulafa Wied.)

Af denne Art har Reinhardt indsamlet et Exemp

Rio Janeiro, et andet har Hveom hiembragt fra MHygom hjembragt

,

Lejlighed
begge ere af samme Slorrelse. Vi have desuden hi

til at sammenligne dem med etExemplar af H. albon

Pariser Museet samt med 2 af Prof. Kroyer fra Ba

hjemforJe Exemplarer.

Hovedet er bredt og fladt; seet nedenfra viser
MundspaU^^

sig som en hiii Rundbue, over hvilken Snuden saa godt som

'^J^

springer frem, Rostralkanterne ere nogenlunde tydelige,
r«"

regionerne temmelig skraae, Afstanden mellem de noget r

^^

springende Næsebor er noget mindre end Afstanden fra ^

Oinene, mindre end disses Tvermaal, men noget storre
en^

Trommehindens. Kroppen er mere eller mindre laogag"?

-Egae«



smækker og afsmalner regelmæssigt bagtil ligefra Oinene af. Bag-

benene ere lange og tynde, saavel Laarene som Skinnebenene,

de sidste uden Spor til Læg. Overarmen er tynd, Underarmen

noget tykkere. En fremspringende Hudrand kan forfolges fra

Albuen til Spidsen af Yderfingeren ; hos det ene Exemplar (Rein-

hardls) er den tydeligere lakket end hos det andel. En lignende

Hudkam Iciber langs med Foden fra Spidsen af Ydertaaen til

Hælen, hvor den ender med en lille fremstaaende Spids eller

saakaldt Spore; ogsaa langs med Tarsens indre Rand er der

Spor til en Hudlisle; endelig findes en Tværlisle over Analaab-

ningen, og en horizonlal Skuldcrfold, der begynder bagved Oiet,

lober tæt over Oret og taber sig lidt ffir Midlen af Kroppens

Sider. Uagtet Huden beskrives som aldeles glat, er delle dog

egenlig kun rigtigt for Bagbenenes, Overarmens og lildeels Un-

dersiden af Hovedets Vedkommende; paa Ryggen er Huden svagt

rynket og kornet, og navnlig er Granulationen meget tydelig paa

Underarmen. En Tverfold mellem Axelhulerne adskiller Bugens

grove Kornbeklædning fra Halsens glatte eller næsten glatte Hud.

Charakteristisk for denne Art synes de Porer at være, der ere

spredte over Ryghuden og Ydersiden af Baglemmerne; da Huden

her forresten er aldeles glat, sees de, formedelst deres ophiiiede

Rand, særdeles tydeligt, noget mindre tydeligt paa Ryghuden,

hvor de dog sidde tættere, og hvor den dem omgivende Pigment-

plet bidrager betydeligt til at frembringe de talrige sorte Pletter,

hvormed denne Deel af Dyret er bestroct. Tungen har hos det

ene Exemplar (Reinhardts) et tydeligt Indsnit bagtil, og dens

Bagrande ere ligesom lidt krusede; hos det andet (Hygoms) sees

ingen af Delene, maaskee dog fordi Tungen (og hele Dyret) er i

en noget slap Conversationslilstand. Ogsaa i Henseende til

Ganetænderne kan der paavises en svag Forskjel; hos det ene

(H.'s) ere Tandgrupperne mere kileformige og adskilte ved et

storre Mellemrum og synes desuden at danne en noget spidsere

Vinkel med hinanden end hos det andet (R.'s). Intet af de fore-

liggende Exemplarer viser Spor lil Strubespalter.



Mellem forsle og anden Finger er der kun et svagt Rudiment

af en Bindeliud, som danner en Kant om hver enkelt Finger;

mellem de andre er den saa stor, at den naaer (næsten) lil

Taaskiven paa anden og fjerde Finger, men paa tredie direkte kuD

til den store Ledknude eller lil næstsidste Led, hvilket doger

indfattet af en Fortsættelse af Bindehuden, der i Form af en

Randbræmme naaer lige til Taaskiven. Der findes under hver

Finger en storre Ledknude, men den, som paa de 3 ydre Fingre

svarer til Ledknuden paa de 2 indre, er saa lille, at den ikte

er storre end de Smaaknuder, som ere stillede i Række beo

under Mellembaandsknoglerne, men dog springe tydeligt frem

imellem de Smaavorter, der bedække Ilaandcns ovrige Lut!'

flade , Svommehuden derunder indbefattet. Under Tommeleii

er der en aflang Knude, og tæt ved den, men mere opadtil, eo

mindre. Bagtæernes Svommebud naaer paa alle Tæerne tit

Taaskiven med Undtagelse af pan der. fj.T.lc Taa, hvor den kun

lefleskivei

paa tredie og femte, 3 paa fjerde, men paa de Z yd

den bageste Ledknude rigtignok saa lille, at den ikke

lig storre end Smaaknuderne under Mellemfodsbenenf

og Svommehudens Underside er iovrigt vortet ligesom \

ved Grunden af den indre Taa findes een lille sammei

rodsknude.

Farven er guul eller blegguul, paa Rygsiden mere

dre tæt bestroet med fine sorte Prikker. Underarmei

og Analparliets Hudkanter ere hvide.

Udmaaling af et Expl. (Flygoms).

Længde af Hoved og Krop 51"'"^ eller 1" H

36.'
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lii Omegnen af Cachoeira, hjembragte af Prof. Kroyer, der i

Ihiisrende til Pletternes Mængde, Slorrelse og Tæthed danne

Overgangen til det af Pariser-Museet meddeelte Exemplar. Vi maae

derfor ansec det for afgjort, at H. infulata Wied falder sammen

med H. albomarginala Spix. Pariser-Museets Exemplar har Hæl-

sporen ligesaa tydelig som de andre.

3. Hyla oiyrhina RhdL«&Ltk.

Af denne Art, der i visse Maader kan siges al staae imellem

Hylamaxima La ur. og H. crepitans Wied — maaskec dog aller-

nærmest ved H.boans Dand. — foreligger der II Exemplarer fra

Minas og Lagoa Santa.

er smalt og spidst, og den spidse Snude springer betydelig frem

foran Underkjæben, naar man betragter Dyret franeden, men da

Snudens Længde iovrigt varierer noget, gjor den ikke altid i

lige hoi Grad Indtrykket af at være spidssnudet. Frenal-

regionerne ere plane og næsten lodrette, og Næseborene stillede

i nogen Afstand fra Snudespidsen; denne Afstand vil omtrent,

som hos H. boans, være Halvdelen af Afstanden fra Næseborene

til Oinene. Rostralkanterne ere skarpe, og som Fortsættelse af

dem lober der bagved Oiet, ovenover Oret en horizontal Kold,

som dog laber sig lidt bagved Forlemmerne. Af den hos andre

Arter langs med Underarmen lobende Hudrand er her under-

tiden et Spor tilbage nærmest ved Albuen; ogsaa langs med

Tarsens nedre Rand kan der være Spor til en svag Hudliste;

en Hudrand er ogsaa lydelig tilstede ovenover Anus. De kile-

formige,, noget buede eller mere eller mindre tydeligt vinkelformigt

knækkede Tandgrupper stode i Reglen næsten sammen i Midlliiiien.

En Spalte forer hos Hannen paa hver Side langs med den bageste

Deel af Tungens Siderand ind i Strupeposen. Ryghuden er lige-

som hos andre Arter, der beskrives glatte, i Virkeligheden svagt

kornet, tydeligst paa Hovedet. Medens Siderne og Undersiden af
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Hovedet maae kaldes glatte, er Bugen som sædvanlig grovt kornel,

og dette grovt kornede Parti begrændses fortil af en Tverfold

mellem Forlemmerne. Mellem forste og anden Finger er der slel

ingen Svommehud, men mellem anden, tredie og fjerde er der

el svagt Rudiment, som fortsætter sig som en svag Bræmme

langs med de 3 ydre Fingre. Under hver Finger findes en

storre Ledknude foruden flere Smaaknuder; en lille ydre Tommel-

knude er tilstede hos Hannerne, hos Hunnerne mangler den

eller er netop kun antydet. Paa Bagfodderne findes der foruden

Fodrodsknuden en storre Knude under forste og anden Taa, 2

under tredie og femte og Sunder fjerde, naar ikke den bageste a(

disse er saa lille, at man er i Tvivl om man skal tælle den med

eller ikke; de smaa Vorter under Mellemfodens Knogler kunne

undertiden være meget ulydelige. Svommehuden naaer til elier

kun lidt ud over fjerdeNTaas anden (mellomslc) Ledknude eller

med andre Ord omtrent til det tredie sidste Led, men kan derfra

forfolges videre som en svag Ifiidhræmme indtil Taaskiven.

Ligesom hos H.maxima liiuU-s »Irr altid .-n hvid, morktind-

fattel Linie langs med Underlæl.<-n.s Band, langs med Underar-

men og Haanden, langs med Foden og Tarsen og langs æ^^

Anallisten. Ligesaa charakteristisk synes del at være, at

bagpaa paa en mork Grund er legnet med runde hvide

og at et Bælte af lignende hvide Pletter indtage en storre e"«

mindre Deel af Dyrets Sider mellem Lysken og Armhulen, »

end her paa en mindre mork Grund, og derfor noget nu

ioinefaldende. Dernæst er. der — omtrent som hos n- "

— et mere eller mindre lydeligt, morkt Baand '»"§' '"^"

under Armen og Haanden under den hvide Stribe, paa

'''""J^^

benets ydre (ikke ovre) Rand og bagpaa Tarsen og Foden u«

^

den hvide Linie. Endelig er en sort Stribe, der indlager
Melle"^

rummet mellem den lyse Overlæberand og Roslralkanten
^^^

dennes Fortsættelse bagtil charakteristisk for denne Ar.

farven varierer forresien fra Graal til Bruunt eller næsten BUa'^^

rodt; en zirlig Marmorering af morke, af fine gule I>i"''"



fattede, uregelmæssige Tverbaand er ofte lydeligt udpræget saa-

vel paa Kroppen som paa Lemmerne, men kan ogsaa være al-

deles eller næsten aldeles forsvunden.

Af de i Dumérils og Bibrons Ilerpetologie beskrevne Arter

kommer denne utvivlsomt nærmest til H. boans Daud., med hvil-

ken den i mange Flcnseonder viser en paafaldende Overeens-

stcnimelse. Vi lægge mindre Vægt paa Forskjcllen i Farvcfordelingen

da vi niaae iiidninime , at denne maaskee kunde variere efter

Lokalileterno, men skulle dog udhæve, at //. boans har en mork

Stribe midt ned ad Ryggen ligesom //. maxima , og at de

charakteristiske hvide Pletter bagpaa Laarene og paa Siderne af

Kroppen aldeles ikke omtales i Beskrivelsen af U. boans og

virkelig heller ikke findes paa et Universitetsmuseet af Pariser-

Museet overladt Expl. Ved at sammenligne dette med vor

H. oxyrhina har det viist sig, at denne er langt mere spidssnu-

det, og at Tandgrupperne hos//, boans siodc umiddelbart sam-

men. I Legemsformen stemme de iovrigt ganske, uagtet man af

de i Erpétologie générale opgivne Maai skulde antage H. boans

for mindre langbenet.*)

Vort storste Exemplar maaler

fra Snudespidsen til Bagenden TS"" eller 2" 2'"-

Bagbenenes Længde er ... . 107°"» eller 4" 1'".

Mærkeligt er det iovrigt, at Burmeister har kunnet henfore

H. boans Daud. til sin Underslægt Hyla s. str. , da det dog i

„Erpétol. générale" hedder; „dents vomériennes distribuées sur

une forte et longue rangée en demi-cercle, dont la convexité

*) [ sit Catalog over British Museums Batrachier har Gunlher beskrevet

(p. 101), og ladet afbilde (tab. VIII fig. D.) en Hyla mullifasciata fra

(p. 146) erklæres for at være en Varietet nfH.boans.

MS Sider, fremhy

som flere Exempl



regarde en avant et dont les extremités touclient aux os palalins.^

Burmeisters Ji. boans maa rigtignok i andre Henseender bavt

megen Lighed saavel med den ægte H. boans Daud. som med

den her omhandlede Art, men kan selvfolgelig ikke falde sammeB

med nogen af disse.

4. Hyla pustulosa Rhdt.^ Æ Lik.

Der foreligger af denne Art kun et Exemplar fra Lagoa

Santa. Habituelt staaer den meget nær ved H. albomarginaU

Spix; det er den samme Form af Lemmerne, af Kroppen, if

Hovedet, saavel i Almindelighed som i det Enkelte; kunerTrom-

mehuden lidt storre og omgiven af en ophoiet Rand. Maal«

denne med, vil dens Diameter netop være lig med Afstanden

mellem Næseborene. Hvad der i det foregaaende er ^
-'

Fodder og Hænder hos H. albomarqinata gjælder —
ogsaa hvad der angaaer Svommehuden — ordret om

naar undtages, at den mindre (indre) Toramelknude paa Hæ

her tydeligere viser sig at hore med til den storre og kun at i*'^

en Fortsættelse af denne, samt at den bageste Ledknude uod«

fjerde og femte Taa er endnu utydeligere eller rettere kan sigfS

ganske at mangle. Af Smaavorter sees kun tydeligt de sædvan-

lige, der ordne sig i Rækker hen under Mellemhaanden og Fodeo.

og hvoraf Ledknuderne kunne betragtes som en Fortsættelse-

Ligesom hos H. albomarginata er der kun I Fodrodsknude. Hu

kanten langs med Underarmen og Haanden og langs med Tarsen

og Foden er lydelig ujevn eller vortet; der er her ogsaa ^P«^

til en skarpere Hudrand langs med Tarsens indre Rand og a"?

med Skinnebenets Bagrand. Derimod er Anallisten rudimen

reduceret til en Halvkrands af Vorter; lidt under Anus

derimod en tykkere Tverfold. Hælsporen mangler.
Tandgr«r

perne ere hos denne Art paafaldende korte og ovale; rfen

viger derved fra de hidtil beskrevne Lovfroer og nærmer sig

denne Henseende mere til Burmeisters Underslægt //y'"'

Tandgruppernes Stilling lidt anderledes, maatte den vistno

fores hertil, men da de danne en tydelig Vinkel med binand«""
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maa Arien henfores til vor fSrste Underafdeling af Sivglen med

skraalslillede convergercnde Tandgrupper. Tungen er megel bred,

men frembyder ellers intet mærkeligt. Istedcnfor den hori/on-

tale Skuldcrfold hos H. albomarginata findes der ligesom hos

H. maiima en buet, som fra Oiels Bagrand lobcr i en Krum-

ning ued mod Skulderen ovenover og bagom Trommehindpn.

Huden har hist og her en storn- Nuiir. s,in\cl |,,ia Ktn|.iMii

som paa Hovedet og Lcmmenir; i-iirsirii »t .i.n tunt rwikri.

men ikke egentlig kornet, do;,- rr H.i!-, i, 11 ,..|,is I n.l. t »il. i

svagt granuleret. Dyrets lyse gi.i.il.ge (.lun.ii.uvt . t liint pui.Ltcr.l

med morke Prikker, som paa Lemmerne ordne sig sn.ikdos, at

disse faae et svagt stribet Udseende. Kroppens Sider ere

tegnede njed uregelmæssige graalige Tvcrslriber pnn en g.inskc

Længde af Krop og Hoved 46""" eller 1" 9-"

— af Bagbenene 76""" - 2" lOJ"

— af Bagfoden .33"° - I" 3"

Med Hyla lichenosa Giinlh. (I. c. p. 102. pi. VIII C) har //.

puttulota vistnok en Deel Lighed ,
men Ganelændernes Korhold

er et heelt andet; Tromraehuden er meget mindre, og Svommehu-

den navnlig paa Forlemmerne langt mindre udviklet end paa den

forelicgpnde Form.

5. Hyla pugMX O.Schmidt«).

Ooumercu D.B., har Prof. Prosch i sin Ti<l som Skibslægr hjem-

hragt to Excmplarer (begge Hanner med Slrubi spalter) l.l ^pi^.r-

Mlrtsmuseet fra Puerto Cabello: Krakauer-Miiseets ^.re fra

denne Art udmærkende Forhold,

cre Omtale.
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Legemsformen er smækker, Hovedet bredt og fladt, Snada

but, Næseborene vidt adskilte, Roslralkanterne Icmraelig tjdeliff

og Frenalregionerne noget hule, men forresten skraae og lelnB^

lig hoie; Trommehinden er stor, og dens ovre Rand ligesom trjk-

ket af en ophoiet Skraafold, der udspringer fra Oiets Bagnrf

og taber sig paa Skulderregionen. Tungen er næsten Iredsnni '.

næsten aldeles tilhæftet og næsten uden Spor (il Indbugfoii?

bagtil. Ganetænderne danne 2 buede, fortil med deres tyUM«

indadboicde Ender convergerende og næsten sammensloden*

langagtige Grupper. Der er som hos saa mange andre Arier 9

yderst svag Antydning til en Hudrand i Form af isolerede Vor-

ter langsmed Underarmen ; derimod maa den siges at \æreg3n.

forsvunden langs med den ydre Rand af Tarsen og Foden. Fremdtles

findes Spor til den sædvanlige Analliste over Gattet. Der er en lilk-

underneden vortet Bindehud mellem de tre ydre Fingre, men sw

godtsom ingen mellem de indre: dog fortsætter Bindehuden s"?

som sædvanligt langs med Fingrene som en fiin Bræmme,

uden de sædvanlige Ledknuder (I under forste og anden, 2 und«'

tredie og fjerde Finger) findes der Smaaknuder under Mellemli^f'

den og en stor Tommelknude, fra hvilken der, skjondl hl «"

Grad skilt fra den, udgaaer en stærk, kegledannet, under en ff|

Vinkel indadvendt Vorte eller Udvæxt.*) Fodrodsknuden e

melig stor og skarpt udpræget. Foruden de sædvanlige 1

der findes en Række Smaaknuder under MellemfodM

Svommehudens Udbredning paa Bagfodderne er gans

W. Baudinii D. B. , til hvis Beskrivelse **) vi derfor h'

^^

Huden synes vel aldeles glat, dog viser Lupen Spor I'

_

svag Granulation. Bugens Kornbeklædning taber i J
^^^

Struben og forsvinder henimod Læberanden. Farven
<"

Ledlna-

graa, men dog overslroet med fine brune Punkter, rigl'S"-

*) O. Schmidt opfatter besynderligt nok denne Forlængelse som
^^^

OgTommclknuden (synes det) som dens Jlellemhaandsbeeii.

sen til denne Udvikling sees hos H. albomarginala. ^jdeUff
'

'

**) Denne vil blive meddelt i en folgcnde Aargang af disse •
e

Afhandling om Vestindiens Krybdyr.



it de knn danne den letteste Antydning af Pletter. Anal-

ng de langs med Underarmen og Foden luhcnde eller

Laarcnes Bagside er tegnet med uregelmæssige
,

llaand og Kroppens Sider med fine sorte Tverlinio

I Mgde af Hoved og Krop er 52"" eller 2"

IJ.. vodels Brede 19"" •»

Itaglemmornes Lfrngde 91^

HaRfodcns — 3<)

r» Ihia sportrum Rl>

^cn er l>runlig, raed svage T^

vagere paa Bagbenene. En m'irl I

fra Snudespidsen, og en lignende p,i
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af Kroppen hen over Oret, gjennem Oiel og langs med Rostral-

kanten til Snudespidsen. Aldeles hvide ere Underlæben, Anal-

listen og de omtalte Hudrande langs For- og Bagbenene, bilU

sona sædvanligt ledsages af et morkere Strog.

Det af Reinhardt hjembragte Exemplar maaler:

Længde af Hoved og Krop 23""".

— - Bagbenene 42""".

— - Bagfoden IS"*™.

b. lovfroer, hvis Cauetaiiilgriipper ere stillede i en og sWf

Tverlinie.

I. Hyla rubra Daud.

Af den Art, som vi antage for at være den ovennævnte ai

Duméril og Bibron beskrevne, og hvoraf der har foreligget os el

Exemplar fra Pariser-Museet til Sammenligning, ere 4 Exeaiplar"

. hjembragte fra Mina s ogLagoa San ta ved Reinhardt og etfeæt^-

mindre fra Maruim ved Hygoro. I habituel Henseende udæsf

ker den sig ikke paafaldende; Hovedet er temmelig bredt oi

fladt og springer frem over Mundranden med en but, skraat a s

Snude; Rostralkanterne ere utydelige og Frenalreg onerne sVraae.

Afstanden mellem Næseborene er lig med Trommehudens Vim
^^'

Af fremstaaende Hudfolder findes der kun en eneste og det hois

ubetydelig, som lober skraat ned bagom Trommehinden. Huden e^

aldrig aldeles glat og ofte temmelig stærkt grynet eller vortet. P^^-

smaa, ovale, i Midten adskille Tandgrupper ligge i en ret ^ef'

mellem de indre Næsebor. Der er2Haandrodsknuder, en indre
a ^^

under Tommelen og en ydre kloftet ved Grunden af de 2 ydre

^^^^

Fingrene have smaa Vorter, en Række af Smaaknuder og en s

"^^^^

Ledknude hver, samt et lille Rudiment af en Bindehud meile«"

Fingrene. Bagfodderne have (i Modsætning til hvaa u^'
,

hos alle de andre Hyla Arier, som her have være
^^^,,

Fodrodsknuder, en indre og en ydre; dog er den ^'^''^

'^^^^^^,,

lige stærkt udviklet; Tæerne have Smaaknudern under



df{ scdvanlige Antal af Ledknuder, men infoen andre

irter. At angive Svommehudens Udstrækning kort , men

:t, er vanskeligt, da den ikke naaer lige langt paa begge

- .HT henimod den ydci

»•rundfarven er lysegraa

sorte, uregelmæssige, brede

morerede af sort og lysegraat saavel bagpaa som forpaa , og

samme Tegning er mere eller mindre udviklet paa Kroppens

L'dmaaling af det mindste og af det storste Enemplar:

Længde af Hoved og Krop 28"" — 4s"»

— - Baglemraerne U" — 75-*

— - Bagfoden alene 19— - 34—

1 ItU rabirHndala Rhdt. & IW.

»pidsen er omtrent lig med Halvdelen af deres Afstand fra Oinene.

Trommehinden er meget Jille. To smaa Tandgrupper sidde i samme

Tverlinie mellem de indre Næsebor, der ere rykkede meget langt

fortil. Tungen er meget bred, halvt fri bagtil og har en Fold
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langs ned ad Midten; bagtil er den lige afskaaren. Hadenet

aldeles glat med Undtagelse af de sædvanlige kornede Parlier pu

Bugen og Laarene; af Knuder findes der kun en slorre under

Tommelen og 1 eller 2 under hver Finger; mellem de 3 jdw

Fingre er der et ganske svagt Rudiment af en Bindehud. Beft»- i

skiverne ere runde og middelstore. Svommehuden naaer kuf

(il den sidste Ledknude under fjerde Taa, og paa de andre Tw

er, naar Taaskiven regnes for sidste Led, det næstsidste hiht

Led mere eller mindre frit af Bindehuden. Der er Spor lil «•

lille Fodrodsknude ved Grunden af Indertaaen, men forresten finte

kun de sædvanlige Ledknuder. Hos det mindre af de 2 fortlir
,

gcnde Exemplarer, som er en Han, findes en foldet og i hoi Gn<
;

udvidelig Strubesæk samt 2 Strubespalter, der fore ned til de««.

^

Rygsiden af Kroppen samt Hovedet har en smuk mttiU
,

Farve; et morkere Baand , adskilt fra Ryggens lysere Far««*
^

en næsten sort Grændselinie, lober henad Legemets Sider fa

Snudespidsen lil henimod Laarenes Udspring. Den rode Fim

kommer igjen paa Armen, paa den ovre Side af Skin^ebene^ l>*

den ogsaa begrændses nedadtil af en mork Linie, samt P»

Foddernes ovre (eller ydre) Side.

Paa det stiirste af de 2 Exemplarer har

Krop og Hoved en Længde af 211""" eller 10^'"-

Bagbenene en Længde - SI""™

Bagfoden en Længde - 11""™ — B.V

Saavel i Bygning som i Henseende til Farven,

seer bort fra Mangelen af morkere Smaapletter paa -

har H. rubicundula overmaade megen Lighed med U- •''''

GiUUh. fra Ecuadors Åndes*), men Udtrykket: /mg^''*

^

one Ihird webbed", („Schwiramhaut reicht bis zu einem

der Fingerlange«) og „fourth finger rnjach longer Ihan I e -

synes aldeles bestemt al forbyde at henfore den fon -

Form dertil, da det ikke tor forudsættes, at Beskrivelsen

Ogsaa
Trom'^

tiige Punkter kan være unciiaglig. '"'^"•^ ^'

VII lig. E. - Archiv f. Naturg.



<s>>e 2 Arter tnd forskjeliigc, ville de dog altid Ute Plads

>i.lcn »f hinandrn i SyMfmH.

Reinhardt har endelig li' '

tiragt 2 aoiaa Lurfrucr, hver .i f do in liu^' kun i «l •

•om vilde Lunnc hcufures til Slægten HyL

llrtj<rrn<1cr. na.ir tir ikke m.inplpdc rlhvcr Sp'T

Jtiuig og fn I sin bagre iialvdcel, altsaa ikke saa inJl iorskjdiig

i h\ad der forefindes hos de Z foreliggende Arter, hvor den

raldelf.ssom hos en Hytax frcmdrlo^ .^Ut^c <U' in I/, ifiatina
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1. Hylella teaera Rbdt. S: Ltk.

har eti smækker Krop, et lille, kort og bredt Hoved, spioklr

Forlemmer, som udstrakte kun vilde naae til Laarenes Udspriii

og ret kraftige Baglommer. Roslralkanterne ere tydelige, Rinderw

hdic og lodrette. Tungen er aflang og tyk, lidt smallere bagtil,

hvor den har en lille Bugt. Huden er temmelig vortet, Tron«

mehinden utydelig, men ikke usynlig. En svag Anallistc er til-

stede. Haanden er stærkt vortet underneden og Fingrene forbundu

ved en tydelig Svommehud, der dog er mindst udviklet roelUi

de 2 indre; paa de 3 ydre gaaer den til den forreste Ledknadt.

Fodrodsknuden er næsten umærkelig og Svommehuden naaer p«

Bagfodderne næsten til Taaskiven, naar undtages paa fjerde TaM

paa Indersiden af anden og tredie, hvor del yderste Led er fri!.
^

dog ledsages afen Hudkant lige til Skiven. Farven er riid,

sortagtige Tverbaand paa Lemmerne; Hovedets Sider er.

mæsigt plettede af graat og hvidt. Paa Hovedet og ^

findes 3 A-^'ormige Pielter, den forreste mellem Olm

heelt svag og ulydelig, den mellemste (mellem Forlenin.

derimod meget bred og ioinefaldende.

2. Ilylella punctatissima Rhdl. & Ltk.

CTab. IV fig. 5).

frembyder lignende Former; det foreliggende Exemplar nar

temmelig slap Hud og derfor utydelige Rostralkantcr; Forlemmen«

ere kraftigere og længere, udstrakte naae de til Gattet; Bagle""

merne ere derimod spinklere, Tungen bredere, Trommehudeo usy

lig. Hænderne og Ftidderne som hos H. tenera. Paa «:-'""

Kroppen og Lemmerne er den graa Grundfarve meget ta.

med sorte Punkter, hvorved disse Partier faae et m"'^

strog; paa Lemmerne er der svage Spor til lignende T

Forresten er Dyret farvelosl.

hos H. tenera; hos H. pw«^^;

er Længden af Hoved og Krop 18""". '^^

^— - Bagbenene . . . 27«"°.
^^'°"'

— - Bagfoden .... 12™».
*'^'''""'*



Mtd Hensyn til Ba(r«cbifrnes Sjftematik skulle li endnu

Lun lilfoie den Bemærkning, at ti ved UodersSgelsen af de her

opstillede nye Paddeslxgler hare fundet den Tvivl om Tilstrckke-

ligheden og Naturligheden af, Erpélologie generalens*' tre Familier:

,Raniforroes<^, „ll}i«rormes«og,Buronirorme8^ som Bell allerede

har udtalt (Zoologj of the Beagle, Reptiles, introduclion), jderli-

k'< re bestyrket. En Form som Odontophrynui , en «gte Tudse,

I rsynel med lij«bet«nder og med Pelobalernes lla'lknude;

l'tfrut^ en Cyslignalh med Ldvrrdernes lleftepuder paa Bagfdd-

: <• alene; en fra de »gie Lovfroer saa afvigende Korm ><)m l'hijl-

l»medH$a\ endelig Lovfroer uden Kjcbelaendrr (I I

og Bibron til Tudserne henfdrte Otndrobatet) : all

(lerfor ikke villet oplage disse 2 Forhold i vore nye Slægts-

diagnoser, men skulle dog tilfoic her, al saavel hos Odoiifop*ry-

»••**, som hos Tanoptrras og Gomphobatrt have Orclrompelernes



har ligesom s. ferast7iensis et langt og smalt Hoved, hvis Langdt«

betydelig storre end dets storsle Brede, men som er Qadere og for-

synet med en tydeligere Sidekant. Poren ligger her midtveis mdlet

Oiet og Næseboret, (men lavere end dem begge), allsaa langt l«ngm

fra Oiet end hos S. brasiliensis og end hos den ægte S. annulåm.

Ringenes Antal er 78; de ere ulydelige og afbrudte ni*

paa Bugen og midt ned ad Ryggen i storste Delen af T'-l'."

Længde; ingen hvide Tverringe udhæve deres Bagrand. I

plar, fra Brasilien og sendt af Pariser-Museet under .\ i

aJinulatus^ afviger væsenligen kun ved et storre Antal

(lidt over hundrede) samt ved, at Hovedet er lidt mero

og skarpkantet. For den af disse 2 Exemplarer repræ^

Art foreslaae vi Navnet S. indislinctus.

Som Repræsentanter for den typiske S. armulatus lu

2 store af Reinhardt hjembragte Exemplarer, som havo

afrundet Hoved, hvis storste Brede er lig med eller hv

delig mindre end Længden (o: Afstanden fra Snudes[

den fiirsle Ringfold, som begrændser Hovedet bagtil). I'

ger her tæt foran Oiepletten, men lidt lavere end denno.

hos S. brasiliensis. Ringenes Antal er 102 eller 103, '•

som hos de andre foreliggende SipÅonop^-Forraer ere de ,

doppelte (o: ved en ufuldstændig Rygfold er en Tvedel

det), de sidste 2 eller 3 derimod ufuldstændige oventil ;
de ck

i Reglen alle hele. da Folderne naae sammen midt under Buge«;
-'-

er der ikke sjeldent Spor til en Forskydning paa de"« *

Folderne ere altid meget tydelige, da de udhæves '!

smal hvidagtig Rand. Midt paa Kroppen er Ringenes F,
'

'

mindre end i af Legemets Brede. To Unger af c o

afvige kun fra hine ved Ringenes Antal (87-92) og nos>

Længde (| af Kroppens Brede) samt ved at Horede

smallere og fladere.

Disse 3 Arter synes at kunne diagnosticeres saa!o<i
~

S. brasilieiisis Llk.: cuput anguslum, elongatm, P^^^^'
'

'



Iinr/i tt ineompUti, 78- tOO, kaud albomargtmait.

tydelige og cfjcrfolao af et

nbefiles lii Optagelse
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krybende paa Jorden, og Reinhardt erindrer itke, at det under

hans lange Ophold i Brasilien er hændt ham mere end en enesle

Gang; men man raaa ikke derfor troe, at den i og forsiger

sjelden. Man kan næsten med Sikkerhed regne paa at skaffe

sig den ved at udgrave de vidtloftige underjordiske Boer.

som den store bladskjærende Myre {Atta cep/ia?otcs Fbr.?) anlæg-

ger. 1 de ofte meget talrige, indbyrdes ved snevre Gange for-

bundne underjordiske Rum, hvoraf et sligt Myrebo bestaaer. os

som Brasilianerne kalde „Potter" (panellas), findes næslen stedse

en eller et Par af disse Amphlsbæner, eller af Sip/ionops annuld/tu.

der komme for Dagen ved Udgravningen. Disse Dyrs Tilstede-

værelse i Myreboet er endog en saa almindelig bekjendt Sag i

Brasilien, at Beboerne, naar de ved Myrernes altfor om sig gribende

Ødelæggelser i deres Haver nodes til at provc paa al udrydde

dem, men for at spare sig den bekostelige og ofte meget besvær-

lige Udgravning soge at kvæle deres smaa Plageaander ved at le f

Rog ind i den underjordiske Labyrinth, ikke betragte deres

Værk som fuldfort, naar ikke „den blinde Slange," pM '

Rogen, kryber frem for Dagen. Hvad der bringer
Amphisbænerne

og Cæcilierne til at tage Ophold i Myreboet, er uvist; maas e

hente de deres Næring af den hvidaglige, ligesom skimlede,

af ganske smaat sonderskaarne Bladsturaper, hvormed Panellernc

ere fyldte; ialfald er det ikke rimeligt, at de fortrædige
Myrerne

selv eller opholde sig mellem dem mod deres Villic; t"'

langsomme og ubehjælpelige Dyr vilde neppe kunne modslaac

voldsomme Angreb af deres tallose og haardnakkede smaa Fjen

som de isaafald ufeilbarlig vilde paadragc sig.

Arnphisbæna fuliginosa forekommer sikkerlig

Prof.
Burrnf-

det kun paa

Velhasfloden gjennerastrommedc Camposegne;
,

Forve^li":

nach Brasilien, durch die Prov

Mit besondcrer Rucksicht

Diamantendislricte. Von l)r.

S. 372.



med den Art, Talen her er om; vi Iroe med Bestemthed at

turde sige, at han hverken i Lagoa Santa eller overhovedet i

de af ham bcreiste Egne har seet nogen A. fuliginosa.

A. vermicularls Wgl.

Reinhardt har i Provindsen Mi nas og navnlig ved Lagoa

Santa indsamlet et betydeligt Antal af en mindre, smækker og

Miialhovedet Ormogle med 6-8 Analskjæl og 1 Anaiporer, som

vi mono at kunne henfore til Waglers ovennævnte Art.

Hovedet er smalt og spidst afrundet. Næseskjoldenc og

Frontonasalskjoldene ere omtrent lige store og næsten regel-

mæssigt fiirkantede; tilsammen danne Pandeskjoldene en uregel-

mæssig Sexkant. Der findes dernæst et kileformigt Oi^skjold og

1 Overlæbeskjolde, hvoraf det bageste er det mindste; ovenover

det, mellem det og Pandeskjoldel og bagved Oieskjoldet ligge

2 kantede Skjæl, og bagved dem igjen, fra Mundvigen tiU Issen,

gaaer der en Tværrække af 4 Skjæl paa hver Side, af hvilke

det (iverste dog ofte er tvedeelt paa langs og det næstoversle paa

tvers om ikke paa begge Sider saa dog paa den ene. Den

folgende Tverrække af Skjæl kan betragtes som Kroppens forste

Skjælring (fortsat ned paa Undersiden af Halsen, bliver den der

den tredie), uagtet dens overste Skjæl ofte ere deelte eller paa

anden Maade uregelmæssigt udviklede; undertiden indskydes der

en mere eller mindre fuldstændig Skjælrækkc mellem denne og

den foregaaende. Paa Underkjæben lindes el Hageskjold, 3

Læbeskjolde paa hver Side, hvoraf det andet er det slorste, samt

indkilel i Mellemrummet mellem dem o Skjolde, nemlig i Midten

et sljoldformigt, bagved det to mindre, uregelraæsigl Girkantede,

og paa hver Side et storre trekantet Skjold. Efler delte Skjold-

Parli fiilge endnu 2 Tverrækker af Skjæl, som maae henregnes

til Hovedets Beklædning; den forreste af dem er imidlertid

ufuldstændig, da det sidste Underlæbeskjold afspærrer den fra

Mundspalten.
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Antallet af Kroppens Ringe er omtrent 216-223, af Halens

28-29 eller i det mindste 25, hvis man ikke vil medregne de

3 eller 4, der omgive Analspalten; paa et enkelt megel

korthalet Exemplar fandtes kun 9 Ringe, men delte er vislnoL

kun at betragte som en Abnormitet. Halespidsen er skjællel lige

til Enden. Midt paa Ryggen ere Skjællene omtrent halv saa

brede som lange, midt paa Bugen derimod dobbelt saa brede

som lange.' Halens Skjæl ere betydelig storre end Kroppens;

2 af Halens Skjælrækker optage omtrent samme Længde som 3

af Kroppens.

Farven er graa eller graabruun paa Ryggen, hvidaglig p

Undersiden. Paa det levende Dyr skinner den underliggende Musl-

latur igje^nem og meddeler Huden et blegrodt Skjær, der i"

er kjendeligt paa de yngre Individer. Totallængden af et sin

Exemplar er 11", hvoraf Halen udgjor 1|" eller ^,
hos a"-

1 Formen af Nasofronlal- og Fontalskjoldene, i An i'

af Kroppens og Halens Ringe og i Halens relative l^a-'ir

stemmer den her beskrevne Form ikke ret med Dumérii o-

Bibrons Beskrivelse af A. vermicularis ^ der rigtignok kun er o

kastet efter et enkelt Individ. Det raaa derfor indtil videre hensU«

uafgjort, hvorvidt den af Dumcril og Bibron beskrevne Fori

er identisk med vor, om hvis Identitet med den ægteWaglers«

vi derimod ikke have nogen Tvivl.

A. vermicu/aris opholder sig under Barken paa omhuggede Star

mer, i Træstubbe, i Dynger af los Muldjord og gammel Gjo

visne Blade og paa andre lignende Lokaliteter, derimod har

hardl aldrig faaet denne Art ved Udgravningen af Myreboer.

Amphisbæna Pfftrei D. B.?

Hygom har fra Maruim hjembragt 2 Exemplarer a
^^"^^^

der staaer A. vermicularis temmelig nær og navnlige"
s^«^^^

mer med den i Henseende til Hovedets Form, og
^"".^^^j„

Tiden kun med nogen Tvivl kunne hcnfore til A.Prel/ci. D^ van
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Deel i Henseende lil visse af Hovedets Skjolde, som endog iunne

forholde sig ganske forskjelligt paa de lo Sider af samme Hoved.

Na,ir det Iredie Ovcriæbeskjold er deelt*), kan dets ovre Halvdeel

Itlragtos som et Subocularskjold, og der er da i Reglen ogsaa

;) Postocularskjolde istedenfor 2. De (ivrige Skjæl paa Dyrets

Nakke og Tinding danne 2 Tverrækker, mellem hvilken der dog

kan indkiles en ufuldstændig Række paa hver Side; ogsaa i l'd-

(l.innelsenaf dette Parti er der i det Hele en ikke ringe Variation.

Tilsammen danne Pandeskjoidene et stort, næsten kredsrundt Skjold :

det efter dera folgendc Par Isseskjolde er hos det ene Excmplar

temmelig stort, hos det andet derimod lille. Efter det andet

Hagcskjold folge 2 temmelige store Skjolde med et tredie ganske

lille i Midlen (foruden de 2 trekantede Sideskjolde). Del hedder

i „Erpétologie générale«, at Skjællcne ere omtrent lige lange

og brede"); vi finde dem Ivertimod i det hele smalle; midt paa

Ryggen ere de 3 Gange saa lange som brede ,
midt paa Bugen

lige lange og brede. Analspalten optager 3 Ringe; foruden dem

tæller Halen 27 og Kroppen c. 244 Ringe; Tolallængden af det

1 Omskrivning af Du

e-, Snb- og Supraocnlaiskjolde,

nfiend paavoreExemplarer,menil



slorstcExeraplar er 12", hvoraf Halen udgjor i\' eller oi

Vi finde 9 Analporer og ligesaamange Analslsjæl.

Pygopus striatus (Lin.)

{Ophiodes striatus D. B.)

De 9 foreliggende Exemplarer af denne Snogeogle fra Ri'

Janeiro, Minas og Maruim afvige ikke lidet i
Henseende

til Baglemmernes Storrelse. Hvor disse ere mindst, er dere;

Længde lig med Afstanden fra Snudespidsen til Oiets forreste

Rand, hvor de ere længst, er deres Længde storre end Afslandcr;

fra Snudespidsen til Midten af Oiespalten. Antallet af Skjætlen^

i Skjælrækkerne fra Bagfodens Udspring til dens Spids varierer u

6 til 8 eller 9. Hos et brasiliansk Exemplar ,
der tilhur

Universitets-Museel, men ikke er saa velbevaret, at del tiHa^

en omstændelig Sammenligning, ere Baglemmerne endnu læng'f

nemlig ikke lidet længere end Afstanden fra Snudespidsen til

^

bageste Oievinkel, men Skjællenes Antal er dog heller ikke her slo|

end 9. Uagtet vi have troet at burde henlede Opmærksomhe

paa disse Forskjelligheder i Baglemmernes Udvikling hos P;-

perne, da det kunde tænkes, at der derunder kunde skjule

'

en Artsforskjellighed, ere vi dog ikke selv tilboielige Hl at O-

en saadan Anskuelse. .^

Til Beskrivelsen hos Duméril og Bibron skulle vi e

foie folgende*): vi kunne ikke bekræfte, at Tangens forrest^«^^^

bageste Deel ere skarpt adskilte ved en Tverfure.
^''^'^^v.

af Beklædningen af Hovedets Sider er noppe
^^''''^"^J^'^jj,

Bagved Næseskjoldel findes et lille Frenalskjold, og bagve

^^

storre, der berorer Internasal- og Supranasalskjoldene; ^»
^

_

dette begynde 2 Skjælrækker: den ene, Supraciliarskjæl!ejj^_^^_

Tallet, lober hen over Oiet under de egenlige Supraobi

»

"~

At ac.lC-"'^
*) cfr. Gravcnhorsts Afbildninger til denne Art i Nova Acta

t. XXIII (15), (1851) tab. XLIV.
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:.n. h.slnacnde af 3 cHer undertiden af 4 Skjæl, af hvilke det

.1 t(Mlnil(ls\iis meget slort, det tredic og det fjerde, hvis

i. ir .M lilsicdc. mofiel sinna, ligger foran og under den forreste

ChMiikcl. N.iar ^hitiilspaUen regnes tilstrækkelig langt tilbage,

! Il '.» Dv.ilalit.skjolde og 7 Underlæbeskjolde, af hvilke sidste

: — -i.' rhombiske, de (ivrige rhomboidale. Underkjæ-

!: ii'diiing beslaaer af 1) en smallere og ufuldstæn-

.:.-. sammensat af 4 eller 5 langstrakte Skjæl, og 2)

' ' I Mine Ix.kkc af 4 Skjæl paa hver Side foruden 3) nogle

miiiiln-, (ler luifyide Mellemrummet mellem disse i Midten, og

1) rt ii|iarr([ Skjæl, der ligger bagved det lave, men brede Hagc-

^^ !'l. I'iia Hovedets Sider erc Skjællene stærkt punkterede

1 lios mange andre Ogleformer.

li <le tidligere Beskrivelser af denne Snogeogles Farve skulle

. at Kropsiderne paa det levende Dyr umiddelbart ne-

'l^niindcr den yderste smalle, sortebrune Stribe have en meget
smuk og levende, lysgron Farve, der naaer ned til Htiiden af

Baglemmernes Udspring og er skarpt afgrændset fra den
fsjancchvide Bug, men hvoraf der paa de i Spiritus opbevarede
Kxomplarer ikke bliver Spor tilbage, medens derimod Ryggens
F;ir\or og Tegninger kun forandres meget lidt ved Brændevinens

^f Reinhardt

CJongylus (Eumeces) agilis (Raddi)?

(G. (£.) Spixii D. B.?)

(^.) agilis henfore vi, om end med nogen Tvi

hjembragt temmelig tyk og
^meces-Forva med rudeforraet Jnternasalskjold og meu z storre

j'
j«lde (Frenalskjolde) paa hver Side af Hovedet mellem det, der

^^^grændser Næseboret bagtil, og de, der omkrandse Oiet. Deraf
y^f, at den ikke kan henfores til G. Sloanei, hos hvilken Inter-
--'^Moldet beskrives som hahkredsformet, og hos hvilken der kun
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angives el Frenalstjold ; den har fremdeles 4 Supraorbitalslijoldf

og tan altsaa ikke henfores til E. mabouia^ som kun har 3. Deti

har endelig kun 1 Interparietalskjold, men dens Frontoparielal-

skjolde ere sammensmeltede til et Skjold af en hjertedaniiei

eller næslen halvmaanedannet Form. Turde man nu lægge meger

Vægt paa delte Forhold, raaalte man sikkert ansee det forelis-

gende Dyr for en ny Art; men ulykkeligviis er der desuden en

ikke ringe Uregelmæsighed i Hovedets Beklædning, som blami;

andet yttrer sig i en uregelmæsig Klovning af FronlalstjoU-

og det ene Isseskjold, saa at der er en vis Sandsynlighed

at Fronloparietalskjoldenes Samraenvoxning ogsaa iun o

Abnormitet.

Farven er gronbruun med sorte Stænk og med el 1

morkl Baand paa hver Side, som begynder ved Næseborene.

tager Hovedets Sider med Undtagelse af Overlæben og fort-

sig, rigtignok med aftagende Styrke, indtil Baglemmerne: i

forreste Deel (paa Hovedet og Halsen) er dette morke Bi

iovrigt ikke er aldeles skarpt hcgrænds indfattet

og forneden af en smal lys Stribe; derunder kommer s<

et bruunspæltet Parli, som gaaer jcvnt over deels i
del

Baand, deels i Bugsidens lysere (i Live straagule) Farve, '

afbrydes af ligesaamange mere eller mindre tydelige,

Striber som der er Skjælrækker. Det e Par af é

veslindiste
i

Striber, som forekomme hos vore Samlingers

vider, mangler altsaa her.

»ongylus (Eumeces) mabouia D. B.?

Den anden af Reinhardt hjembragte Eumeces er s ^

og afviger i Henseende til Hovedets Beklædning ikke ra

male E. agilis ved nogen anden væsentlig Charakteer en

de 2 forreste Supraorbitalskjolde cre sammenvoxne,

kun er 3 paa hver Side. Storrc Forskjel er der i '^'"^''.^

Farvetegningen. Grundfarven er mork bronzebruun;

af 9 sorte, 2 gule og 2 hvide Længdestriber af me t
iors^



211

Brede. Paa Ryggen findes nemlij; 3 mii

ten og en bredere paa hver Sido; (icijia.i ko

Sirihc. som danner en Fortsættelse at Hov

moik Lrcd Stribe paa Siderne af Hovcde

Mii.il luidaglig Stribe som Fortsælleisc n

»MMlclig en smal mork Stribe igjen. Paa

lier sig efterbaanden.*)

Symnophthaliiius laximiliani Hb.li. A Ltk.

(G. quadrilineatus Wied.)

(Tab. V f.g. 6).

Hygom bar fra Maruim bragt 2 Exemplarer af en Snoge-

'»gle. der ganske stemme med Pr. Maximilians Beskrivelse af

•>ans Gymnophthalmus quadrilineatus. Det er med Uret at Duméril

og Bibron have henfort denne til den af dem beskrevne Art");

og vi maae derfor, uagtet den allerede er beskreven, opstille den

som ny Art, idet vi forudsætte, at de franske Herpetologers G.

quadrilineatus virkelig erLinnés. Den ægte G. quadrilineatus er os

iovrigt ubekjendt, derimod have vi kunnet sammenligne den forelig-

gende Form med en formeentlig ny vestindisk Art (G. nilidus nob.),

n Intet, at Prindsens S. Sloanei i „Hrpélol. gént

umeces Sloanei. Derimod er Henforclsen af Spix

I E.agilis vist ganske rigtig; om Sammes S.nigro,

velse ledsagende Afbild-



som skal blive beskrevel ved en anden Lejlighed, og som i alle

almindelige Forhold kommer nær til de franske Herpelologers G.

quadrilineatus. Del vil sees af det folgendc, at hvis Gymmphthalm

Maximiliani skal blive staaendc i Slægten, raaae dennes Kjende-

mærker, saaledes som de angives i „Erpétologie générale« (t. V.

p. 819), modificeres ikke saalidt.*)

Formen er plumpere end hos vor G. nitidus. Det Skjold.

som omslutter Næseborene, er i det mindsle oventil tydelig tve-

deelt; Roslralskjoldet er bredt og lavt; det eflerfolges al

et stort fleerkantet Internasalskjold , som dækker hele Snu-

dens ovre Flade; men derefter folger en Tverrække af 3
-

kantede Skjolde, der nærme sig til al være trekantede, saalecK-

det midterste, Frontalskjoldct, er bredest fortil, de 2 andre

der svare til hvad Duméril og Bibron kalde Fronloparielalskj
:

skjolde,

der indskudt en Tverrække af 4 smaa .^kju.u.,

dterste kunne belegnes som Fronloparietalskjolde, de 2 5^«

m andel Supraocularskjold. En tredie Tverrække dannes m

re Skjolde, nemlig de 2 Parietalskjolde og det mellem dem iB^'

idte skjævt rudeformige Inlerparielalskjold. Oiehulen ^'^ "^

en Skjoldring, af hvis Skjolde del, som Duméril og B.bron^

^^^

ne som Supraocularskjoldel, men som vistnok bor belra^^^

m el Supraciliarskjold, har en lignende Form som lOS
•

n ikke strækker sig saa langl op paa Hovodo.s O«* '

llcm denne Krands af Orbilalskjoldc og det, der onigi«''

'

) ner linHcs saaledes Spor tn 0,H.«., N...Kn.c„e .i..e s,a.^^^^^^^

2 IN.se.kjol,lo end i eet. pn. Forlemmerne er Tomn-elenanJ^^
^„„,

end yderst sv.^l, Hyfrskjæliene e. e iklu> Ujolrde o? Pcmo.a'P

være tilstede.

^ ^^^^^ ^^^^
^.| ^j ,ii,e

\ni-^

n.,nn^..c '„„..,„...,.:„,., .„ , „,„„,1.,« Sidekant,
cridnu >
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horet, ligger et Frenalskjold. Skjoldene paa Hovedels Sider

cre punkterede ligesom hos G. nitidus og hos Pygopus striatus.

Slæglscharakteren „pas de veslige de paupieres" stadfæstes ikke

fuld omkring storste Delen af Oiet. Af de 8 Overlæhcskjoide erc del

fjerde og femte meget lange og det sjette meget lioit : der fnuies 7

Underlæbeskjolde af en mere eller mindre lav langstrakt Form;

dt'l sidste er meget lille. Mellemrummet mellem de 2 Rækker

af Underlæbeskjolde og Hageskjoldet optages af 7 store Skjolde,

;if hvilke det forreste, som ligger bagved Hageskjoldet, er umage,

nuMlcns de andre ere ordnede i 2 Rækker og tiltage i Slorrelse bagtil.

Paa Kroppen findes 16 Skjælrækker; der er nemlig ingen uparret

Skjæl række midt paa Ryggen, men dennes to midterste Rækker

cre lidt smallere end den tilstodende paa hver Side. Kroppens

Skjæl ere aldeles glatte, derimod blive Halens omtrent fra dens

Midte kjiilede, og dette forisætter sig ligetil Halespidsen; i Halens

yderste Deel ere Skjællene paafaldende smalle, krandsstillede

og stærkt kjijlede; delte Skjælparti minder ganske om Skjælbe-

klædningen hos en Heterodactylus eller anden lignende Ringogle.

I>ct ene af de foreliggende Exemplarer har 5 F emo ralpore r paa

liver Side, skjcindt rigtignok mindre ioinefaldende end de ellers

plcie at være hos Olierne* hos det andet synes de derimod

ganske at mangle, hvoraf man vel tor slutte, at de kun findes

hos del ene Kjon. En lille Knude, vistnok det sidste Spor af

et Tommelrudiment, er synlig ved Grunden af den inderste

(andenj Finger.

Ryggen har Snogeoglernes sædvanlige bronceagtige Farve;

•ire skarpt bcgrændsel , liiber langs med Legemets Sider fra

Snudespidsen til lidt ud paa Halen; dens forreste Deel er hos

re Halvdeel af den tredie Skjælrække fra Midt-

lillige lidt ind paa anden. Dyrels Sider op-

morkebruunt, næsten sort Bælte, som ogsaa
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optager storsle Delen af Lemmerne, men som kun allerforrest, paa

Hovedet, begrændses forneden af en hvid Linie, der folger langs

med Overlæbens Rand. Dyrels Bugside er mere eller mindre

sortplettet, Halen blaa oventil og paa Siderne, naar undtages

dens alleryderste Deel, som har en svag rodlig Farve.

Udmaaling:

Fra Snudespidsen til Forlemmerne IS"""".

fra disse til Analaabningen .... 27«"».

Halen BT""".

Arten vil kunne diagnoticeres saaledes

:

G. laiimiliani nob. scutis supraocularibus binis, primo majM

is, postmentalibus septem, seriebus squui

impari nulta ; lineis longitudinalibus al

leterodactyltts Lundii Rhdi. & Ltk.

(Tab. VI, fig. 10).

Af Slægten Heterodactylus besidder det kongelige
natur-

historiske Museum to Exemplarer, henhorende til lo fors je

Arter; del ene, som er mindre vel bevaret og allerede fra «

Tid findes i Museet, have vi troet at kunne henfore Hl ^''"^
i

dactylus imbricatus Spix, hidtil Slægtens eneste Arl; d«'

*"^^^^^

som Reinhardt har hjembragt fra sin sidste brasilianske

Da H. imbricatus (Tab. VI, fig. 11) er udforlig
^''^'''''

'j^^^^^^i,

tologie générale«, kunne vi indskrænke os til al angive
deFor^^^

hvori H. Lundii afviger fra den Form, som vi ansee
^^

catus; dog maae vi strax forudskikke den Bemærkning, a«'"

lo foreliggende Exemplarer har nost^n virkelig
Toninielli"^^

Forlemmerne, saa al heller ikke Museets ældre Excmp "

kunne henfor.« ,il n.. .f ......./...il ,.. Bibron
beskrev.n
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in skulde lægge megen Vægt paa denne Omstændighed*),

ge imidlertid, at de nævnte Forfattere have beskrevet et

fremspringende Skjæl ved Roden af den inderste (anden)

som el Rudiment af en TomraelJinger , hvad de paa en

I ogsaa 1
Forho

immc som hos Gynmophthalmus Maximiliani, dog er Tommel-

nulimentel her raaaskee endnu utydeligere. Er denne Forudsætning

urigtig, har Pariser Museets Helerodactylus f. Ex. et lignende vel ud-

viklet Tomraelrudiment som vor i det fiJlgendc beskrevne Perodac-

tylus modestus, saa maa vor H. imbricatus vistnok ansees for for-

skjellig fra Pariser Museels, men dermed vilde det endnu ingen-

lunde være afgjort, al den ogsaa var forskjellig fra Spix's Art**),

med hvilken den foreliggende Form tverlimod, efter Beskrivelsen

at domme, viser en næsten fuldstændig Overeenstemmelse. lov-

rigt stemmer den ogsaa saa godt med Beskrivelsen i „Erpétol.

générale«, naar det ovenfor omtalte Punkt undtages, at vi ingen

synderlig Tvivl kunne nære om deres Identitet.

H. Lundii har en smækkrere l.egemsform end H. imbricatus,

iiavnligen gjælder dette om Halen, som hos den sidstnævnte er

meget tyk og plump; Lemmerne ere mindre udviklede hos //'

Lundii, hvilkel især er paafaldende, naar man sammenligner Bag-

lemmerne hos begge Arter, saaledes som del vil fremgaae af de

nedenfor anforteMaal; Hovedet er desuden smallere hos vor nye

Art, Pandeskjoldel baade smallere og længere, saa at det naaer

længere bagtil og stoder umiddelbart op til det lille Mellemisse-

skjold, fra h

„Erpétol. geni

hos H. imbric«<«5 er adskilt***). De Skjæl

l. V. p. 445 hedder det: „les Hétérodactyles on

pattes antérieures comme aux postérieures, mai

'doigt OU plutot ce rudiment de doigt est dépoutv

noget saadant

es ogsaa at

Tommelrud.ment. I Texten hedde

uidem conspicuo% hvilket vel kund

agende Forhold,

kunae erkjendes paa Spix's Figu
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der bedække Halsens Ryg og Sider, cre mindre hos tf. Lmiii

end hos H. imbricatus; saavel paa Kroppen som paa Halen ere

Skjælspidserne raeget kjendeligt kortere iios H. Lundii end hos

H. imbricatus, og Adskillelsen mellem Halens Skjælringe falder

derfor lettere i Oinene hos vor nye Art end hos den ældre. An-

tallet af Skjælringe mellem Analspalten og den storre Skjælriskke

mellem Forlemmerne, denne medindbefattet, er 31 hos H. Imdii,

27 hos H. imbricatus. Hos //. Lundii findes der kun 2 Skjæl

med en tydelig Femoralpore paa hver Side, nemlig et tæt ved

Analspalten og et i Knæhasen, hvorimod vi bos den fornieenllige

H. imbricatus finde en Række af 5 eller 6 meget lydelige Femo-

ralporer paa hver Side. Endelig maa endnu udhæves, at e'

lyse Striber, som adskille Dyrets Sider og Ryg, saavel paa Krop-

pen som paa Halen ere meget tydeligere og meget bredere hos

W. imbricatus end hos //. Lundii, ligesom det raorkc Baand, der

indtager Kropj
ud[>r!ege' I

bemærker, udmærker dc.i 1 U-v\ .ii II i.le.is (Juerside, som '^'^

Lundu, hvis Hale

Striber,
afvexlen^e

optages af de lyse Baand, mangler hus //.

har mere eller mindre tyd elige in.irkebrnne

med lysere, og desuden morke Tverlin .„de til
indsnit'«^

mellem Skjælringene. Forresten er L)yret m<H-kebruuntniedl!^

Bugside.

Da den Art, som vi have anseelfor•'-'t-'^'-e
:dena.gtetf.i>-

, j^j^lse i
Henseen^«

ix's Figur ug Besk

til Pandeskjoldets Form og F

deles i Henseende til Baglem

orhold til

dvikling

rietalskjoldet,
fre«-'

,
de brede

1*"^^''

baand og Halens Blyfarve, er det vistni,k mego 1
s-,„dsvnligt,

at
vor

Bestemmelse at den som //. s-
S|)i\ r rigtiff;

de!
^'

Punkt, som gjor nogen V.iri',krl,du.L ,., I>" .oralpororne.
i

Spix angiver 12 paa hv.r S. (Ir. Inilkr 1 \i!ilc InlUiiSielt'-'

anden Sjælbeklædr.in^f p,.., . h.t o.nh.M,Hilr,i.

'"\T7o:^
Bibron angive imidir,t„l kii •' "'"'" „

E..

„utrinquc« (1. c. p. "i-j) <r k- ] v.Ml e
„Kdlla^el*"""
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ved en senere, men uheldig Tilfoielse) vilde denne Vanskelighed

En Udraaaling af begge Arter gav til Resultat:

hos //. imhncatus; hos //. Lundii:

Længde af Hoved og Hals til

Forlemmerne 16"""
13.J"'"'.

Kroppens Længde , maalt fra

Forlemmerne til Analspalten ,
40'"" 39""".

Baglemmernes Længde 15"™ 12"".

Halens Længde (Halespidsen mangler) 108"".

I nedenstaaende Diagnoser have vi sogt at sammenfatte de

vigtigste Forskjellighcdcr mellem begge Arier:

H. imbricatiis Spix, corporc caudaque robusliore ,
membris

posterioribus miijoribus , cupite latiore, sculo frontali brcviore el

latiorc^ sculum interparietale fiaud attingente, squamis coUi laleralibus

d dorsalibus majoribus , squamis notæi longius acuminatis, verti-

lalioribus^ poris femoralibus utrinque 5-6.

M. Lundii nob.
,

gracilior, membris posterioribus brevioribus,

i-apite angustiore, scuto frontali angusliore et magis elongato, scutum

interparietale atlingente, squamis coili lateralibus et dorsalibus mino-

"tus, squamis noteei brevias acuminatis^ lerticillis caudalibus dislinc-

fins sejunctis, fasciis dorsolateralibus angustioribus, poris femora-

libus utrinque binis.

Kun en eneste Gang har Reinhardt truffet denne i Sam-

lingerne saa sjeldne Ogleslægt, nemlig under et Besog paa del

oOOO Fod hoie Bjerg Serra da Piedade. Han fandt her nær

ved Bjergets Top under nogle af de overalt omslruede lose

Klippestykker, hvorunder forskjellige Myrearter havde taget Bolig,

3 Exemplarer, af hvilke det dog kun lykkedes ham at gribe et,

inden det atter fik sig skjult i et nyt Smuthul. — Spix op-
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dagede sin Art i det Indre af Provindsen Rio de Jan.

og Pariser Museets er uden Tvivl fra samme Provinds. Hvil!,

af disse 2 Arter det er, som Burmeister paa sin Reise har trul

i de nognc Campos i Nærheden af Landsbyen S" Rita i

Bredden af Rio das Velhas, skulle vi nalurligviis lade usagl.

ferodactylus modestus Rhdt. & Ltk. nov. gen.

(Tab. V, fig. 7).

Perodactylns dignoscitur palmis et planlis pentadaclylis, å

unguiculatis
,

poltice palmarum tamen mutico , venlre infra coi

supra scutellis magnis obtectis a genere Ecpleopodis**), l«"^

'^) IfOlge J. K. Gray sknl Ecpleopus-SUvnU-u .«-- —-- „
j,;.

Cercosaura (cfr. Oat. of the Spec. ol Lizar.ls .n ihc Coll. of »hc»^'^^^
i

p. 60). Er denne Mening rigtig, n.aa nalurligviis Uumeiils og^^^

^^

Navn vige Pladsen for Waglers ældre ; men vi betvivle, at

være Tilfældet. At domme efter de foreliggende Diagnoser af U c

^
Slægten, saavel den ældste af Wagler (Syst. der Amplnb-

p.^^^,^^'^^^

_

den, Wiegmann har givet (Herpetol. Mexic. p. 10), og c

^
^^.^|^^

Berliner-Museets Nomenclator Rept. S: Amphib. (P. ^^''
^^^|^|^ellJel

•ledes end hos Ecpleopus; Waglers Ord :

sandsynligt, at den forste maa have en ganske anuei

let ikke saa særdeles langhalede Ecleopus, og ifo'ge

^canda ingens^ &'''
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Denne lille Ringogle har et smalt, Qadl, fortil but alskam.l

Hoved, som gjennem en kort, kun lidet tyndere Hals ro.t>..lt.i

sig over i den ikke meget langstrakte, leendannede Krii|i. Hovoil

og Hals tilsammen (til Forlemmernes Udspring) indeholdes '2 Gange

i Afstanden mellem For- og Baglemmerne'; lægges Lemmerne

fortil, naae Forlemmerne til Mundvigen, Bagleraracrue lil midt

paa Legemets Sider.

Hovedet er beklædt med folgende Skjolde: et meget bredt,

men lavt, femkantet Hostralskjold; et stort syvkantet Internasal-

skjold; 2 smaa sexkantede Frontorostralskjolde; cl sexkantet,

noget langstrakt Pandeskjold og bagved det 2 femkanlede F ron-

toparietalskjolde; paa hver Side 2 storre og foran dem cl mindre

Supraorbitalskjold ; et smalt sexkantet Interparietalskjold og 2 brede

neerkantede Parietalskjolde ; et Nasalskjold , som omslutter Næse-

boret, der ligger omtrent midt i det ved dets nedre Rand, og et

Frenalskjold; en Ring af Skjæl omkring Oiet, de fleste lange og

smalle; en Gruppe af 9— 10 storre og mindre Skjolde paa Tin-

dingen foran Oret; 7 Overlæbeskjolde, hvoraf det sidste stoder op

li! den Oret omgivende Krands af meget smaa Skjæl; langs

med det tilsvarende Stykke af Underkjæben findes der 7 meget

lave Underlæbeskjolde. Hageskjoldet er stort, fortil be-

grændset af en Bue, bagtil af en kort Skraalinie paa hver

Side og en længere Tverlinie i Midten. Bagved det kommer

fiirsl et stort syvkantet Skjold, derpaa 2 Par, det forste uregel-

mæssig flirkantet, det andet uregelmæssigt sexkantet; disse

5 Skjolde tiltage i Storrelse bagtil: endelig en zigzagboiet Tver-

række af 4 Skjæl, 2 bredere og 2 smallere, dannende Overgangen

t>a hine til Halsens Beklædning. Hovedets Skjolde ere mere eller

mindre punkterede (porose), især er dette tydeligt paa Under-

kjæbens store Skjolde. Det nedre Oielaag har en oval gjennem-

ercosaura egenlig er; i Berli

pnfores den, ligesom af de tidlio

I Chalcidinertie.
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sigtig Piel, det iivre er kun en smal Hudfold. Tungen er smil,

Had, skjællet, fortil klovel i 2 fine Spidser; Ganetænder

savnes; Kjæbelænderne ere talrige og noget sammentrykte. Fn

Isseskjoldene til Bagleramerne tælles c. 27 Skjælrækker paa Byggen;

de forreste af disse' som beklæde Halsens Rygside, beslaae hver

kun af 2 store, brede, sexkantede, glatte, pladeformige Skjæl; over

Forlemmerne blive Skjællene smallere, og fra den 9de eller

10de Række dannes Ryggens Beklædning af smalle, spidse

og kjolede Skjæl. Paa Legemets Sider ere Skjællene glatte,

paa Halsen smaa ligesom Tindingens, paa Kroppen mere

langstrakte; over hver Arm er der en lille Gruppe af yderst fi«

kornede Skjæl; hen under hele Bugen gaaer en Doppeltrajkke

af store, brede, firkantede (Irapczoidale) Skjolde; kun mellem For-

lemmerne og paa det foran Anus liggende Skjælparti indkiles

hist og her et storre umage Skjold ien. Disse Skjolde ei

saa brede, at de alene dække næslcn hele Bugen; de suppleres

dog paa hver Side af en .smalh-re Ita-kke af glatte langagtig«

Paa Undersiden af Halerodcn l.avo Skja-llene en lignendi

Halen aldeles regelmæssigt beklædt

lange, smalle, pidscdc Skjæl,

Halen betydelig Lighed med Slenglerne eller Orenene

Equisetum. Halen er cyclotelragon og af en re

Bygning. Forlemmerne ere oventil beklædte med

lig store og glatte Skjæl, underneden (med skarp Græn s*

paa Overarmen og Haanden med meget fine Skji

de 4 korte Fingre have hver en lille Klo, men paa ^^'

aldeles rudimentære Finger (Tommelen) mangler
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Legemels Sider, saa at der her dannes 2 ulydelige lyse Længde-

haand. Miirkc Punl<ler og Tverstriber findes baade paa Ryggen

off Siderne saavel af Kroppen, som især af Halen, men uden at

IrtMuliriiif^c nogen bestemt Tegning. Bugsiden er lys.

Hovedet til Oret . ,

Hoved og Hals til 1

Hoved, Hals og Kn

Halens Længde kan ikke angives gan-

ske noiagtigt, da den yderste Spids

neste Exemplar, som R. har hjembragt, er fanget

Ibuse af en af sine Beboere forladt Landeicnd

ri kaldet, i Nærheden af det isolerede Bjerg Mo

, nogle Mile Nord for Byen Curvelo.

Polychrus anomalus Wiegm.

Ved Lagoa Santa og i Provindsen Mi nas overhoved har

Hhdt. indsamlet en Deel Exemplarer af denne Art, som hidlil egen-

lig kun er kjendt af Wiegmanns korte Charakteristik (i Herpetologia

mexkana p. 16), og af hvilken vi derfor her ville meddele en

"<|get udforligere Skildring, slottet paa en

Hos P. anomalus er Kroppen mere sammentrykt og Hovedet

længere og smallere; Næseborenes Afstand fra Snudespidsen er

storre, da de her ligge midt mellem denne og Oinene; For-

hovedets Skjæl (eller Skjolde) have hos P. marmorafus en vis

Tendens til Rudeformen, som her ikke spores, og der findes

hos hiin en udpræget Midirække af Skjæl, som her enten mangler

aldeles eller for storste Delen. Frenalskjoldene ere talrigere hos
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og Snpraorbilalskjoldenc danne hos denne 7 Rak-

ker, bos P. anomalus kun 4, 2 storre indre og 2 mindre ydre;

Læbeskjoldenes Antal er herS langs Overlæben og 7 paa Underlæben,

paa hver Side, foruden flere sraaa ved den bageste Deel af Mundrigei,

Strubeposen er hos P. anomalus ofte ubetydelig og aldrig tandel

fortil; Skjællene paa Hovedets Underside ere smalle, langagtig«

og ordnede i Længderækker; man skjælner ikke som hos

P. marmoratus et Par Rækker Skjæl af særegen Form of

Storrelse langs med Underlæbeskjoldene, men i ' det hoieste

kun en enkelt Række af mindre Skjæl. Rygskjællene ere sæii,

svagt kjolede, sexkantede eller uregelmæssigt kantede; p"

Kroppens Sider ere de derimod langagtige, rektangulære,

ordnede i Skraarækker og forresten stillede over hinanden

som Muurstene i en Muur; de have en mere eller mindre tyd^

lig Kjcil, som gaaer nogenlunde efter den horizontale Diagonal,

og i Mellemrummene er der smaa Kornskjæl. Paa Halen,

Bugen og Lemmerne ere Skjællene rudeformige, kjolede og a

slumpede eller afrundede med Undtagelse af Bugens, s«

ere spidse. Lemmerne ere spinklere og beklædte med slor

Skjæl end hos P. marmoratus^ men Foddernes Bygning er ^

samme hos begge Arter. Femoralporerne*) ere hos P.marmn-

heelt omsluttede hver af sit ringformige Skjæl; hos P. fl«"'"«'

hvor deres Antal er 7—9 paa hver Side, ere de derimod oj

tagne i den dybe snevre Rugt, som dannes af særegne ga^^

formige Skjæl.

Farven er guulgraa, men tegnet med Sort paa en Maade,

J
' hoi Grad minder om Tegningen hos P. marmoratus;

ur^'

mæssige sorte Tverbaand, undertiden
bredere

^

smallere, skraat ned over Dyiets Sider; paa Haie" &

"<^ffel%gtigRctraRtnins kunne .ir ovcrsees(somf.Ej^^^^^^^^

f'ds p.183). Hvis SltvfTicu Sphærops, «»'"^''''^' "1
fo.!.«'

skal bc.hol.les, n,nn .len altsaa bas.'. es P"« '"'".,llea

mrro samn.entryktc Logcmsforrn og Femoralpore« ^
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merne antager Tegningen Form af uregelmæssige Ringe. To

smalle Slribcr udgaae i horizonlal Retning fra Oiets Bagrand,

den ene over Oret, den anden gjennem del, til Skulderen.

Udmaalinger af et storre Exeraplar:

Fra Snudespidsen til Oret . 23""'.

Fra Snudespidsen til Anus .
107°"".

Halen 210«"».

Baglemraerne 50™"'.

Forlemmerne 35""".

Del levende Dyr er overordentlig dovent og trægt i sii.o

Bevægelser og sidder sædvanlig længe ganske ubevægelig [)n;i

cl Sted, hvorfor ogsaa Beboerne i Omegnen af Lagoa Santa give

det samme Navn som Dovendyret: Preguica.

leiosaurus Vautieri (D, B.).

{Urostrophui Vautieri D. B.).

Reinhardt har hjembragt 2 Exemplarer, et fra La go a San ta

og et fra Rio, af en glatskjællet Leguan uden Femoralporer eller

Rygkam, men som har Ganetænder og altsaa vilde være at hen-

fore til Slægten Leiosaurus Gray, men er forskjellig fra /.. Bellii og

L fasciatus blandt andet derved, at Haleskjællene ere kjolede.

Derved stemmer den saavelsom i alle andre væsenlige Træk

med Urostrophus rautieri^ der blot adskiller sig fra Leiosaurus

^ed at Halen er en Snohale*) (queue préhensile); der til-

*) Erpct. Genér. T. IV, p . 77. - Gra ,• sig saalccles (Calalogue

P-t84): „Taiisubcylind,rical,long,slender, lapering, bent under at ihe

tip „préhensile" (:Dum)'' altsaa ikke selv kunnet e.kjende

Halens Snoevne, )ptager den k de franske Herpetologers

ham ko ok Uroslrophus bh ndt Trælegua-

nerno (Pe.chrrs) , Leios nestiial); men

denne Distinctior^ kan s,Dm bekjendt iikke fastholdes med nogen videre
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foies dog i „Erpét. génér.% at denne Leguanform ikke i den Grads«

Chamæleoncn besidder den Evne at benytte sin Hale som et Grib

redskab, „car cette queue . . . . ne peut s'appliquer et se courberi

dessous de maniére å s'enrouler élroitement autour d'une brancbei

de tout autre corps, ainsi qu'on le voit faire aux Caméléons"*). Rig-

tignok hedder det senere: „la queue est fort remarquable en

autour des branches, ainsi quc fait le Caméléon." [Jagtet der aab(

bart er en Modsigelse heri, vil man dog ikke kunne undlade

lænke sig Uroslroph en som et Dyr med en Snohale, denne n

nu af en mere eller mindre udpræget Uddannelse; men da

forresten ikke have været istand til at skjelne den foreliggei

Dyreform derfra, og denne paa ingen Maade kan siges at hi

en Snohale, naar dermed skal forbindes et bestemt Begreb, nod«

vi til at antage, at Forf. af „Kit»'tol. géiiérale« her ha

vildlede af en Tilfældighed, og lil at henfore Arten

meddele en ny Originalbcskiivclso af den. (Smgin

hildningen i Erp6tol. gonéraje pi. 37 fig. 1).

L. Vautieri har en noget nedtrykt Legemsform

cgelmæssigt k; mtede,
tefflDielir

flade Skjæl eller Smaaskjolde, alle omtreni

hvoriblandt et storre Nakkeskjold kan være mere eller

ioinefaldende. De kantede Skjolde, som stode op fil Ok

hvælvede Dække, danne som sædvanlig 2 regelmæssij

mellem dem kan der være en tydelig Dobbeltrække

enkelt ufuldstændig Række af lignende Skjolde. De SK

dække Oiehulen oventil, ere ordnede i 8 Rækker og

Stiirrelse indadtil, saaledes at den næstinderste offlH

samme Stfirrelse som Hovedels almindelige Skjæl, m*^"
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dcrsl findes der saa igjen en ikke aldeles fuldstændig Række at

ganske sraaa Skjæl ; Næseborene ligge i et særeget lille Næse-

skjold tæt ved Snildespidsen, i eller lidl nedenfor Kanlen mellem

Hovedets Ryg- og Sideskjolde; mellem det og Spidsen afRostral-

skjoldct ligge 2 Skjæl, og under det en Gruppe af meget smaa,

smalle Skjæl, der fortsætte sig som en smal Skjælslribe heelt

lun imellem Overlæbeskjoldene og Frenal- og Suborbilalskjoldene.

i.a'hcskjoUlcncs Antal er 7 eller 8 foroven og forneden; langs med

I ndorlæbon lindes desuden en tre- eller fiirdobbell Række af Skjolde,

som ved Storrelse og Form ere forskjellige fra den ovrige Beklædning

paa Hovedets Underside, der beslaaer af ganske smaa ovale Skjæl

af noget vexlende Storrelse. Paa Nakkens Sidedeie og tildeels

paa Tindingerne ere Skjællene smaa. Udenom de fiirkanlcde Smaa-

skjolde, der omgive Oiespalten, lober en ophoiet Række af vorte-

agtige Smaaskjolde. En tydelig Tverfold strækker sig tvers over Bug-

siden, paa Grændsen mellem Krop og Hals, og op paa Skulderen ;

foran denne og paa Siderne af Halsen kan der findes forskjellige

Folder, men de synes ikke at være constanle. Paa Rygsiden af

Halsen, Kroppen, Lemmerne og Haleroden ere Skjællene omtrent

ligeslore, i Reglen ovale og hvælvede med meget smaa sekundære

Skjældannelser i Mellemrummene; paa Bugsiden af Kroppen og

Baglemmerne ere de storre, fladere, mere kantede og vise Til-

boielighed til at ordne sig i Tverrækker. Halens Skjæl ere lang-

agtige, kjolede *), taglagte Sexkanter, ordnede i Tverrækker, som

ere noget talrigere paa Rygsiden end paa Undersiden, hvor Skjæl-

lene ere storre og Kjolene meget tydeligere; paa Halens forreste

) l'et hedder udtrykkelig, at Halcskjællene ere glatte hos de i andre hidt

kjendte virkelige Leiosaurus~\vitv. I Archives du Museum 1. VIII p. 5 i

forener A. Duméril iovrigt Crolaphytus-S\æcrten iweA Leiosaurus, soi

herved faaer en meget betvdeligUd videlse, og Bur mei s ter forenei der

med endvidere Bells Slægt Diplolæmus (Helocephalus Ph,\.) (Reise dure

d'e la Platastaaten, 2ter Bd., 1861, p. 523).



Deel ere Skjællene imidlertid glatte. Paa begge de foreliggcniif

Exemplarer findes tæt bag ved Anus en temmelig stor og megei

dyb skjæltlædt Grube, en Dannelse, som jo vistnok ogsaa er an-

tydet hos andre Former (f. Ex. Polychrus^ Tropidurus^^ men her

er usædvanlig stærkt udviklet. Naar Baglemmerne lægges fortil,

naae de omtrent til Halsfolden; derimod naae Forlemmerne langtfra

. til Lysken. Tredie og fjerde Finger ere ligelangc; anden og femle

Taa omtrent ligelange, men fjerde en Deel længere end tredie.

Halen er tynd, svagt sammentrykt, men tyk ved Grunden.

Det ene Exeraplar er graabruunt med kun yderst svage Spor

til Aftegning ved al enkelte Skjælrækker ere mortere end de

andre og ved en Række morkere Pletter langs hen ad Ryggen,

Hos det andet findes adskillige storre sorte Skjolder eller Pletter

paa Ryg, Hale og Lemmer. Hovedet er tildeels lysere med sorte

Striber. Ganen og Svælget ere sorte.

Udmaaling af det ene Exemplar:

Hoved og Hals til Tverfolden .
23"""

Kroppen til Anus 43""'

Tropidurus Wied*).

{Ecphymotes U. li,^ Taraguira Gray).

Foruden talrige Exemplarer af den typiske Art, T-

Wied, som Reinhardt har indsamlet i Omegnen af Lago.

og Rio deJaneiro, foreligger der endeel Exemplarer al

fra forskjellige Arter, som Hygoin har indsamlet vedMar

som, da de i Henseende til Halens Form og Manglen af en I
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(f.alal. p. 220—21) opstillede Arier T. Smithii og Darwinii.

Da disse tre Former iovrigt afvige saa lidt i alle almindeligere

Forhold, at det vil være meget vanskeligt i Ord al udtrykke

disse deels meget relative, deels temmelig vaklende Forskjeliig-

rinvedforhold de afvige fra hinanden, da det \il v;rre lett.re

T. torquatus synes at være den af de tre Arter, som

opnaaer den belydeligstc Størrelse; den liar af dem alle de

mindste Rygskjæl og den livligste Farvetegning. Grundfarven er

lios ældre Individer gronlig, hos yngre graabruun, og Tegningen

lios disse sidste i det hele finere, livligere og elegantere. Ilals-

haandet er altid meget lydeligt og indfattet af hvidt baade fortil

og bagtil. Naar de smalle ciendommelige Supraciliarskjæl ikke

regnes raed, danne Supraocularskjoldene 5 eller 6 Rækker, som.

paa den allerinderste nær, der kun bestaaer af smalle Smaaskjæl.

tiltage i Sttirrelse udenfra indadtil, saaledes at den næslinderste

Række bestaaer af bredt sexkantede Skjolde, hvis Brede dog ingen-

lunde er dobbelt saa stor som deres Længde, og den folgende

(tredie indenfra) af mindre sexkantede Skjolde, der i det hele ikke

have storre Brede end Længde; de ovrige 2-3 Rækker beslaae

af kantede Smaaskjæl af aftagende Sttirrelse.

T. macrolepis Rhdl. Æ Ltk. (Tab. V , fig. 8) har af alle tre

Arier de slorste Rygskjæl; bos to ligestore Individer af T. torquatus

»^g T. macrolepis ville 4 af dennes Rygskjæl omtrent svare til 6 af

hiinsi den ligner iovrigt T. torquatus i det habituelle, navnlig har den

ligesom denne en noget hvælvet Snude og bugede Snudeskjæl, men

Nakkeskjoldet har, saavidt vor Erfaring gaaer, aldrig den smalle

Form, som ofte iagttages hos T. torquatus. Hovedet synes des-

uden altid al være kjcndelig kortere end hos T. torquatus.



Dens Hovedcharakteer er imidlertid, at SupraocularsKjoldene her

kun danne 4 Rækker, nemlig foruden en indre og ydre RæUe

af smalle Smaaskjæl 2 Rækker af bredt sexkantede Skjolde, af hvilb

dog den indre er lidt storre end den ydre. Farven er graabruuc

med meget svag Aftegning og med et svagt Spor til et Halsbaand

uden hvid Indfatning.

T. Hygomi Rhdt. & Ltk. (Tab. V, fig. 9) slaaer i Henseende lil

Rygskjællenes Storrelse midt imellem begge de to foregaaende, m«

afviger fra dem ved en fladere og med fladere og mindre Skj«ll>^

klædt Snude, samt ved at Hageskjoldet er smallere og i del h*

mindre i Forhold til Snudeskjoldet. Nakkeskjoldet er altid afiw

tydeligt Omfang ligesom hos T. macrolepis. Foruden den ii

ydre Række af Smaaskjæl findes der her kun en enesteRætk«

af 5—7 meget brede Supraocularskjolde.

tydeligere end hos T. macrolepis^ skjond , stærkt, so«

hos J. torquatus. Dyrets Grundfarvi

noget livligere Aftegning af mtirkere og lysere Pletter og Slriber

end hos den foregaaendc Art, som den ikke synes gans e

naae i Storrelse.

Disse 3 Arters Diagnoser kunne affattes saaledes:'

«) roslro et squamis rostralibus parum convexis.

T. torqoatiis, squamis dorsalibus minutis, sculelhs supra

^^^^

6«* 5-6-seriatis hexagonis, varia magnitudinis, sing^^'^
'''"'

tatis^ lalioribus quam longioribus.
^,„.

T. macrolepis, squamis dorsalibus mnjoribus, scuteUis
supr^^-

laribus 4-serialis^ marginalibus minutis ^
ceteris duas se

torum majorum, latiorum quam longiorum, formantibus.

/S) rostro et squi

laribus 3-seric

scutellorum lalissimorum formantibus.
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Hos alle tre Arter kan der findes en sort Piel foran Anus

og en sort Stribe hen under F.aarene (hos Hannerne?).

Vi skulle dog ikke undlade at gjore opmærksom paa, at de

lig. 1) og A. hispida (Tab. XV, fig. 2), h\ilke Sj.ix inii<ilcrli.l.

men \islnok nicd Lt«!IIo, i sin Toxl aiilngor for kim ..t Mwr

T. Hygomi og hans A. hispida til vor 7. tiiocrolrpis: .i..K 'iillr .r

kun en Gisning. Spix's Arier henftiros i „Erjx'tol. générale" alle

til r. torquatus.

Enyaliu!

générale« for den opgivne Farvetegning ikke er conslant. Af do 5

foreliggende Exemplarer have kun de lo de lo lyse Længdestriber,

hvoraf Arten har faael Navn; foruden de beskrevne fem raorke

Pletler eller Skraabaand paa hver Side af Kroppen og Pletterne

paa Halen saml de tre dunkle Længdcbaand paa Bugen have de

enten el sammenhængende morkebruunl Bælte eller en Række af

Pielter af samme Farve henad Ryggens Midte mellem hine

lo Længdestriber samt nogle mindre lydelige Baand eller Pletter

paa Lemmerne. Den forreste Sideplet fortsættes umiddelbart af

<iet morke Baand eller Plet, der strækker sig langs med Siderne

af Halsen til Oiel. Et andet Exemplar har en morkerc, rodlig

Grundfarve, og Sidebaandene og Midtpletterne, der ere mere rude-

forinige og fortil indfattede af en lys Linie, gaae i el med hin-

anden, hvorfor hine 2 formeentligen saa betegnende Længdestriber

^Jer ere aldeles forsvundne. Striberne savnes ogsaa hos 2 andre
af de foreliggende Exemplarer, men den ovrige Tegning er her

mindre tydelig, maaskee paa Grund af Exemplarernes mindre

80de Tiisland. Endnu kan udhæves, at del kun er de mindre

Supraocularskjolde, som ere kjolede, og at Skjoldene i delle Parti



tiltage i Storrelse indadtil, saa at den inderste Række bestaaei a(

Skjolde, som i Form og Storrelse kunne maale sig med PandeBS.
^

At tredie og fjerde Finger ere omtrent lige lange, hvorimod (jerd«
•

Taa rager langt ud over tredie, biir heller ikke udelades af

Slægtens eller Artens Charaklerislik.

AmeiTa vulgaris Licht.

Tre af de af Reinhardt hjeraforte Exemplarer ere Hanim

oralrent af samme Storrelse (c. 18"). Da de vise nogle Sn

forskjelligheder, .hvorpaa Andre maaskee kunde forledes Hi

stotte Opstillingen af egne Aner, naar et mindre tilstrækkel

Materiale forelaae, skulle vi anfore disse: Pandeskjoldet kan

«

storre eller mindre og altsaa tillige af en mere eller mmi

langstrakt Form; det forsle Subpalpebralskjold kan være so

da er det langtfra at forUcnge sig
Undertiden ei

iNasorostralskjoldeno og det lilstodcnde Nasofrenalskjold «'

voxne, saa at Næseborene ikke aabne sig mellem 2,
inen»-|

Nasalskjold. Skjondl man i Reglen kun kan tælle 3
Rækket^ .

storre Skjolde paa Skinnebenets Underflade, maa man og

|

et enkelt af de foreliggende Exemplarer tælle 4,
da

^^^|

lene af den allerinderste Række her ere komne noget raet^^^

^

Udvikling, hvilket igjen har medfiirt, at Skjoldene i de

_^^^
|

ere blevne noget mindre brede; men i
Reglen ,

fjerde Skjælrække saa lidt udviklet, at den ''^^'

^'"""""J
^^J^

tragtning ligeoverfbr de andre. Al stotte Opstillingen af^
^ |

Art paa denne aldeles enestaaende l'orskjellighed,
der

«

J^^^
sages af andre Afvigelser fra det almindelige,

vilde iW

være ganske urigtigt. Endnu kan anfores, at da
^*""^^^^^j,[

Bugens store Skjolde til Sidernes fine
Skjælklædning

^^^
^^^

nogle Skjolde af (orskjellig Storrelse, som si""« "^
^'^^^deD

T*f

«te af Bugens Skjol.l.. i hver Rækk.-, ku.ulc man un

J^'^^^^
^^

lilboielig lil at tælle l'^ BugsLjoldc i
Tvcrrækken is>



. fjerde kun 5

ol. gcnorak"'^

til Tfjus I

Cnemidophorus Hygomi Uhdt. & J.ik.

Efter at vi — under selve Trykningen af denne Afhandling —
have havt Leilighed lil at gjore Bckjendtskab med den ægte C.

/acertoides D. B. fra Montevideo, har det vist sig, at den af Ilvgom

fra Maruim hjembragte Form, der ovenfor (S. 146) er betegnet

som en Varietet af C lacerloides^ er en fra denne forskjcnig Art.

De vigtigste Forskjelligheder , som fremgaae af en umiddelbar

Sammenligning af et velbevaret Exemplar af C. laccrloides med en

Suite af 11 Exemplarer af C. Hygomi^ ere folgende.:

Hovedet er kjendelig længere og spidsere hos C. Bygomi

end hos C. lacertoides^ hvor det er but og kort. Supraocular-

rcgionen dækkes hos begge Arter af 4 Skjolde; de 3 bageste af

•l'sse omgives hos C. Hygomi af en Krands af meget smaae Skjæl

;

hos C. lacertoides fattes disse Skjæl derimod paa den Side, som

vender indad mod Pande- og Isseskjoldene. Det bagved i\aso-

frenalskjoldet liggende egentlige Frenalskjold er forholdsviis storre

hos alle Exemplarer af C. Hygomi , hvortil Grunden \istnok er,

at det bagefter folgende forste Frenoorbitalskjold her kun er lidet

og adskilt fra Overlæbeskjoldene ved det andet Frenoorbital- (eller

Suborbital-) skjold, medens det hos C. lacertoides forlænger sig



232

heelt ned til Overlæbeskjoldenc. Den RæUe af Smaasljæl, son

adskiller de 2 jevnsides liggende Rækker af Underlæbeslijolde,

forlænger sig hos C. IJygomi lidt længere fortil, nemlig lil bet

over det forste Par Underlæbeskjoidc af anden Række (eller Port«

racntalskjolde, som man maaskec bedre kan kalde dem), hos C

lacerloides kun til hen over det andet Par af disse. I Om-

eensstemraelse med Hovedets forskjellige Form have Læbesl'

dene, men fornemmelig ogsaa Roslral-, Mental- og samlljge P

mentalskjoldcne en meget mere langstrakt Form hos C. tiw

Skjællene paa Undersiden af Halsen ere forholdsviis mindre os

finere end hos C. lacerloides, derimod er den Deel af BrjM

som ligger mellem den bageste Halsfold og en mellem Forlem-

mernes Udspring trukket Tverlininic, beklædt med meget stiirre

og færre Skjolde hos C. IJygomi end hos C lacertoides. Bugen

har kun 8 Længde- og 26 Tvcrrækker af Skjolde hos C %»»i

hos C. lacerloides respectivc 10 og 29. Analsljoldene, fora

Gattet, ere færre og slorrc hos vor nye Art. Ryggens og HaleM

Beklædning er væsenlligen eens hos begge Arter; derimod fr««-

byde Lemmerne igjen visse skarpt udprægede Forskjelligheiier.

Begge Arter have langs ned ad Armen en doppelt ^sVU

storre Skjolde, af hvilke den forreste Række er meesl ud^

paa Overarmen, den bageste paa Underarmen} men Overarn

forste Række bestaaer hos C lacerloides af meget bredere Skj

end hos C. Bygomi^ medens omvendt paa Underarmen den ba^
"

Række er saa udviklet hos denne, at den paa Underarmens
«-

Deel ganske eller dog for slorstc Delen fortrænger den forf«*|^

der folgelig egentlig kun er tilstede paa Underarmens
ovreD^

medens den hos C. lacerloides gaaer heelt ned »H
^^^^^^

Femoralporernes Antal er kun 9 eller 10, hos C '"^""'"'^'j^

eller 12; hos C. lacerloides omgives hver Pore af 3 Skjæl» «

og 2 mindre, hos C. IJygomi i Reglen af fire.
Medens m

hos C. lacerloides er beklædt med tre Rækker af Skjold«, «

^^

der hos Hygomi kun lo, af hvilken den ydre fo""'""'''''

^'J,:
viklet og navnlig tæller tre slorrc Skjolde af en uregel"'*"
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mangekanlet Form: hos C. lacertoidcs erc (lorini.nl Skjoldene i lic

to ydre Rækker omtrenl ligeslore og af en lemmclij,' roi^clniæssig

se\kantel Form.

Hvad Farven angaacr, da har C. lacertoidcs som hekjctuK

(i li\i(le Linier ned ad Kroppen, al hvilke dog den miderhlo i.a.i

Inor Side hos det foreliggende Exemplar kun heslaaor af en

Kække af hvide Draabepletter ; det iiverslc Par af disse hvide

Lillier udgaaer fra Kanlerne mellem Hovedets Hyg- og Side-

llader og antyder aitsaa Grændsen mellem Kroppens Ryg og dens

Sider. Hos C. Uygomi mangler det nederste af disse 3 SitI

Linier eller er i al Fald kun utydeligt repræsenteret af cm Hakke

af Pletler; derimod findes der mellem de 2, der anl}.io (iriiid-

sen mellem Kroppens Ryg og Sider, endnu 2 lyse Liiiiir, iler

dog ikke forlænge sig ud paa Halen, men standse ved dennes

Rod, og midt imellem dem er der undertiden endnu en lys Midt-

linie. Mellem de hvide Linier langs ned ad Kroppens Sider ligge

2 sorte Raand paa hver Side ; i det underste af disse er der en mere

elier mindre udviklet Række af hvide Draabepletter. Paa Lem-

merne og Halen er Tegningen omtrent som hos C. lacertoidts.

I Henseende til Storreisen synes vor nye Art at staae tilbage

for denne.

Den Sammenligning , som vi have anstillet mellem C-

Uygomi og et Exemplar af den nordamerikanske C. sexlineatui,

med hvilken den i Tegningen har en Deel Lighed, viiste os, al

den sidstnævnte afviger fra den her beskrevne Art blandt andel

ved el kortere og mere bul Hoved, ved at mangle Smaaskjællenc

paa den indre Side af Supraocularskjoldene, ved en finere Skjæl-

beklædning paa Undersiden af Laarene og Skinnebenene, talrigere

Femoralporer (18) saml ved at Haleskjællene ere bredere og

skjævere, som Folge af hvilket Kjolen her kommer til al indtage

en mere skjæv Stillilling til Skjællet end hos C. Uygomi, hvor

<len er næsten parallel med de smallere og næsten rektangulære

Haleskjæls Sider.
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Udmaaling af el Excmplar :

Hovedet fra Snudespidsen til Orels

Hoved og Krop indtil Anus . . .

Halen

Totallængde 170"".

Cnomidophorus llygomi rwb. rostro aculo, scutellis svpramk-

ribus squamuHs a frontali parietalibusque sejunctis^ scutelld sukr-

bitali primo a labialibus scjuncto , ventralibus octoseriaiis, anaBii

magnis , cruralibus mag nis biscriatis
,

paris femoralibus 9-tO.

lineis dorsaUbus albis 6 vel 7.

Alligator fissipos (Spix).

ikke IrufTet mere end een Caiman-Art, som der bære

„Jacaré* eller „Jacaré com papo amarello", men dem

udbredt overalt og meget hyppig. Det er utvivlsomt de

Art som den, Spix har medbragt fra San-Franciscofl

givet Navn af Caiman fissipes^), og som den, der

iVatterers Arbeide over de sydamerikanske Alligatorer

og afbildes under dette Navn**). Sandsynligviis er c

deles den samme som Prindsen af Wieds Crocodilus sele

der sikkert med Rette af Natterer henfores til SpiJi's C

„Erpétologie gcnérale" paa een Gang citeres i

A.
cynocephdu^-



Ilos ligestorc Individer; fremdeles al den buetorniige Tverkam

i tiet Hele taget har en lignende Uetning som hos den Voxne,

ineij at dens midterste Stykke dog undeitidon kan <lantie en

noget fremspringende L'dbngtiiing lige i |{ijnden af dcti Coru,ni-

teten fortil vendende Bue, som den hele Kam heskriser. Endelig

at de tre Rækker Halspladcr, som Natlerer fremhæver som el al

Skjælnemærkerne mellem denne Art og den ægte Schneiderske

Å. scUrops (der skal have 5 slige Rækker) unægtelig afgiver et

godt Kjendetegn, forsaavidt som ikke noget af de 10 Exeraplarcr,

som Reinhardt har hjembragt, frembyder flere end netop tre saa-

danne Rækker ret store, med hiiie Kjole forsynede Beenplader, den

ene bagved og tæt op til den anden, men at derimod undertiden

den ene af Rækkerne kan forsvinde heelt eller deelviis, saa al

der i slige Tilfælde kun lindes 2 eller halvtredie Række.

Arten synes i de her omtalte Egne ikke at opnaae nogen

betydelig Storrelse; det storste af de hjembragte Exemplarer er

ikkun henimod 5 Fod langt, og Reinhardt har ikke selv truffet

eller hort tale om noget, der synderligt overskred en Længde af

6 Fod. I en Hun paa halvfemte Fod, som blev fanget i den

sidste Halvdeel af August (d. 23de), altsaa henimod Slutningen af

den Icirre og kolde Aarslid, fandtes 36 Æg af Storrelse som en lille

rund Blomme foruden en utallig Mængde andre, som blevc stedse

mindre og mindre, indtil de lilsidst neppe havde et Sandskorns

Storrelse. 1 en mindre, ikkun halvfjerde Fod lang Hun, som

fangedes paa samme Aarstid, vare Æggestokkene kun halvanden

Tomme lange og henved en halv Tomme brede og indeholdt

luller sraaabitte Æg. De lagte Æg have en ru og hvas, tem-

melig glandslos, hvid Kalkskal, en langstrakt, næsten til det

cylindriske sig nærmende Form, og en Diameter i den ene Ret-
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ning af halvanden, i den anden af halvtredie til tre Tomoiers

Som det allerede tildeels kan sluttes af hvad ovenfor er

meddeelt, ligge Alligatorerne i denne Deel af Brasilien ikle i

Dvale i den torre Aarstid. Med Hensyn til Jacaréernes F"hI

fortjener det maaskee at anfores, at skjondt de jo vistnok hoveJ-

sagelig nære sig af Fisk og Vandfugle og tildeels selv af Palk-

dyr, som, for al drikke, komme til Siiemes og Indvanden

-

Bredder, udgjore dog Vandinsekter og Larver, der leve i Vnadi

en ikke ganske ringe Deel af deres Fode, og selv hos Jacaréer

tre til Ore Fods Længde har Reinhardt fundet Maven fyldt me!

Levningerne af slige Dyr. Der foreligger saa faa Oplysninger m

Alligatorernes og Krokodilernes Evne til (ligesom Fiirbenene os

Gekkonerne) at reproducere sturre eller mindre Stykker af Haleo,

som paa en eller anden Maade ere gaaede tabt, at det bor be-

mærkes, at den ovenfor omtalte halvfrmle Fod lange Hun frem-

bod el Exempel paa en slig Gjenvæxl. I en Længde af 6 1«

7 Tommer var Halespidsens Hud ikke, som sædvanligt, afdef

i ringformigt ordnede Plader, men gik glat som et samm-

hængende Hylster hen over hele Overfladen ; oventil var dette
>

sammentrykt lil en tynd og skarp Kam, men denne varii=

som ellers, tandet eller lakket. Del Stykke, som saaledes
^

voxet ud igjen, havde (ganske som Tilfældet er hos f"^''^"^'^^

under lignende Forhold) ikke opnaaet den oprindelige Hale

fulde Længde, og paa den ene Side af del havde der dan

en stor Bugle, ii| hvilken der paa den modsalte Side svai

rkke fandtes de al være unaturligt fortykkede, noget der

^^
næsten blot al beslaae af Brusk, i hvilken der kun ba*

nnel sig en ubetydelig Beenkjærne.
.

j

Da Prindsen af Wied fortæller, at han i
Brasilien

aldrig^

rt (ale om at fange Jacaréerne paa Fiskekroge,
skjSodt^^

e betvivler, al del kunde lade sig gjore, skulle "i ^\

itale en Fangemaade, som ikke er ganske sjelden «



hvorom Talen er her, og som ialfald er en Modification af en

Fangst ved Hjælp af Kroge. Til Midten af en i begge Ender

tilspidset 4 Tommer lang Pind af en haard og seig Træsort

knylier man en lang og tynd, men stærk Snor, og en eller anden

Madding, Indvolde af et Dyr, en lille Fugl eller a. desl. hindes

derpaa paa en saadan Maade fast til Pinden, at den ganske skju-

ler den. Henimod Aften udkaster man nu delte F'angcapparat

paa ganske lavt Vand af en til halvanden Fods Dyhde, og

fastbinder Snorens frie Ende enten ved et ved Bredden af Siien

staaende Træ eller til en Pæl, som man til dette Oiemed rammer

ned i Jorden. Naar en Jacaré i Lobel af Natten finder Mad-

dingen og paa sædvanlig Viis i et Snap sluger den heelt ned i

Maven, dreier Pinden sig naturligviis paa Ivers, saasnart Dyrel

foler sig holdt fast af Snoren og bestræber sig for at slippe

los. Den tynde Snor finder med Lethed Plads i Meiicmrummene

mellem Tænderne og er derved nogenlunde sikkret for at bides

over. Under Dyrets Bestræbelser for at blive den nedslugte

forræderiske Lokkemad quit, borer Pinden sig kun saamegel

sikkrere ind i Mavens Vægge og holder saaledes Jacaréen fast,

til om Morgenen, naar de udlagte Snore eftersees. Reinhardt

har oftere været Vidne til og selv anstillet den Slags Fangster;

naar man om Morgenen trækker den endnu aldeles livskraftige

Jacaré op paa Land, hvæser den stærkt, slaaer om sig med

Halen og strammer Snoren, idet den kun modstræbende og

overvældet af Smerten lader sig slæbe afsted, men det falder

den aldrig ind at fare frem og forsoge paa at angribe den, der

trækker afsted med den.

Endnu skulle vi kun lilfoie et Par Ord i Anledning af en

^'ttring i Spix og Martius's Reise om den Sky, som andre Dyr

og navnlig Fuglene skulle have for at tage Ophold ved de af

Jacaréer befolkede Indvande. I en med meget levende Farver

udmalet Skildring i dette Værk af tvende tæt ved San Francisco-

floden liggende Smaasoer, af hvilke den ene var Samlings-

pladsen for en utallig og brogel Fugleskare, medens der ikke



var en eneste Fugl at sce ved Bredderne af den anden, hedder

det nemlig, at Grunden til denne paafaldende Forslijel laae i, at

den sidstnævnte Dam var Opholdsstedet for talrige Jacaréer og

rovbegjærlige Piranhas (en Pygocenlrus-Arl) ^ og at Frygten for

disse holdt Fuglene borte*). Vi betvivle hoiligen, at denneFor-

klaring træffer Sandheden. Af de mange med Jacaréer befolkede

Smaasoer, som findes overalt i de af Reinhardt bereiste Egne, bar

ikke en eneste frembudt et saadant Stilhedens og Bodens Bil-

lede, som det Marlius udmaler; men Ænder, Silkeænder, Ror-

honer og Heirer have tvertimod stedse været at finde mellem

Sivene og langs Bredden. R. har havt Leilighcd til ved San

Franciscoflodcn at see lignende langs Flodens Bredder liggend''

Sm?>asoer, som dem Spix og Martins skildre, og som i den Tid.

i hvilken Flodens Vandstand er hiiiest, staae i
Forbindelse med

den, men afskjæres fra den, riaar Vandet synker. Han besogle

saaicdes en slig Si. i Nærheden af Porto d,is Uarreiras, soiB var

bckjendt i Omegnen for den M-rn-de Jararcer og Piranhaer, som

nåde langtfra uden Fugleliv; vel fandtes der langtfra saadanne tai-

Icise Skarer af Sump- og Vandfugle, som ved den ene a

^

Soer, hvilke de bayerske Reisende have skildret; men DcreHeire-

arter, et Par Ibiser, en stor Stork og en Vibe (Vanellus ca!/fl«f«»

vadede dog i Mængde om i det grunde Vand elier stode

Soens sumpige Bred. Ved nærmere Ovcrveielse

meentligen ogsaa indsees, at den omtalte Forklaring ialfald '^^^

ret vel kan have nogen almindelig Gvldighed; thi Jacaréerne
o?

Egn

vil det for-

være i Sikkerhed



Efterskrift.

Yed særdeles velvillig Imodekommen af Hr. Prof. Peters

i Berlin have vi kunnet undersoge et af Prof. A. Duméril be-

stemt Exemplar af Leiuperus-Slægtens typiske Art, L. marmora-

lus; vi have derved været istand til at erkjende, at Slægterne

Leiuperus og Pleurodcma (_Bibronii) staae hinanden overraaade nær

i deres hele Bygning og neppe ville kunne adskilles uden ved

Hjælp af Ganetænderne, hvorfor det ogsaa tidligere er hændet.

at en Pleurodema Bibronii ^ der manglede Ganetænderne, er ble-

ven os tilsendt som en Leiuperus', selv den eiendommelige Kjer-

lelknude paa hver Side af Bagkroppen, som udmærker Pleuro-

demerne, gjenfindes ganske hos Leiuperus'tn., uagtet den ikke

omtales i „Erpétologie générale". Trommehindens Tydelighed af-

giver ikke nogen god Charakteer; den er tydelig nok paa den

ene Side hos del foreliggende Exemplar, men aldeles ukjende-

lig paa den anden. Der findes 2 stærke fremspringende Hæl-

knuder; Bagtæerne ere frie, men indfattede hver af en ganske

smal Hudbræmme. Det viiste sig fremdeles, at Gomphobates vel

kommer nær til Leiuperus^ men dog adskiller sig tra denne ved

en mindre Mund, ved Manglen af Lændeknuden og ved Papillen

paa Tarsen, men al derimod vor Leiuperus verrucosus ved sit Ha-

bitus er aldeles forskjelligt fra de ægte Leiuperer. Medens disse

minde om Bombinator-Gruppcn, minder L. verrucosus snarere om

Lovfroerne ved sit store Gab, brede Hoved og Forkrop, spinkle

Bagkrop, tynde og spinkle Lemmer og navnlig forholdsviis lange

Baglemmer. Vi nodes derfor til at opstille den som ny Slægt

og foreslaae at kalde denne Ischnocnema, Arten altsaa hchrtocnema

Ved Prof. Peters' Godhed have vi ogsaa kunnet under-

soge et Exemplar af en Padde, som i Berliner-Museet er op-

stillet som „Crossodactylus Gaudichaudii?" Hvis denne Bestem-

melse, der rigtignok kun er givet med Tvivl, er riglig, vil denne

Form være meget forskjellig fra Tarsopterus; medens denne er

«t cystignathagtigt Dyr, er hiin en ægte Lovfro. Hvad der har

vakt Tvivl om Bestemmelsens Rigtighed er vel nærmest, at den

• »Erpét. genér." angivne Tarsalraembran fattes, men denne kunde

jo muligvis kun være en periodisk Udvikling. Det kan her ogsaa
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være passende at gjore opmærksom paa, at Prof. Peters*) (or

nylig har beskrevet en Lovfro fra Ecuador, Pledromanlis Wagntri,

som raed et Habitus omtrent som Rana temporaria, med Gane-

tænder, tydelig Trommehud og Parotider, frie Fingre og Tæer

(de sidste dog raed en svag Hudbræmme) forener Tilstedeværelsen

af lydelige og brede, om end smaa Hefteskiver paa Tæerne

-

men ikke paa Fingrene — samt to kegledannede, haarde og

spidse Torne paa Haandens indre Side. Denne Form synes

saaledes i flere Træk al minde om Tarsopterus ^ fra hvilken den

Fremdele:5 have vi ha vi Leilighed til at sammenl

pustulosa nob,. med et E xemplar af Hyla lichenosa

Mexiko, som .

zudaki i Par

det kori

is. Det'^l'^^l

Museum ha

sig nu, at

,r tilkjobt

//. lichenos

sig at

Hoved, en mi ndrc Tirommc:hud og en 1kortere Sv(immeh

lig paa Forleimmerne, end 7/. puslulo sa, saalc des s(

ovenfor eller Afbildn i ri ger og Besk ri VIdscr have kunn

fremdeles, at Hudvn rlerne ere fa-rre n,<r sturre hos //

deres Form som' deres Stilling er allsaa ganske anderledes en

hos den af os beskrevne Arl. ;; ,

Fortegnelsen over de til Brasiliens Kystfauna h5rende O.k

kan endnu mere foroges med Ameiva læta Cope«) fr«
0«e="

af Rio Janeiro, hvis man tor antage det for afgjort, aM«^^

er en sikker Art. Med Hensyn til de Variationer, som
»^^^^

vulgaris frembyder, henvise vi til vore Benoærknioger
'

Foregaaende.

**) Froccedings ol the Academy of I\

(Febr.).

,rh. 1862. (April).

Rette

5. 146 1. 19 r 0. Cnerndophorus larnl

Hygonu „. s,..

Isr.



cullrlpes Bhdt. &lJk.,

; Gab al Samme, i natui

Tarsopterus Irachystomtis Rhdt.

Samme, seet fra Bufjsiden, samm.

:i
b. Forfoden af Samme, seel fra Undersiden, en halv

c. Basfoden af Samme, seet fra Undersiden, en halv

a. Kroppen af Samme, seet fra Bngsiden. naturlig St

~ 5 Hylella punctalissima Rhdt. .t Mk., en halv Gang

a. Det opspa^rrede Gab af Samme, en halv Gang fors

Tab V.

Fig. 6

- 6

Gymnophlhahnus Maæimiliani Rhdt. & Ltk., forst

a, b og c. Hovedet af Samme, seet ovenfra, nedenf

2 Gange forstSrret.

e. et Parti af Bugen 'med Analaabningen og dens

og b. Hovedet og Forkroppen 9f Perodaclylus modesltis R

seet ovenfra, og nedenfra, 2 Gange forstorret.

En Forfod af Samme, seet ovenfra, 3 Gange forstorret

Et Stykke af Bagryggen af Samme, 2 Gange forstorrel

Hovedet af Tropidurus macrolepis Rhdt.&Ltk., i naturi

Hovedet af Tropidurus Hygmoi Rhdt. & Ltk , } Gang f



Heletodaclylus Lundii

, b og c. Hovedel af Sam
foisl6iict 2 Gange.

c. Et Parti af Bugsidcii a( Sam
d. Et Parti af Halens Kygsidc

e. Forfoden af Samme, Ii^elcdi

n fremspringende Knude, der k

ctylus imbricatus Spix, foi

me Forstorn



videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Andet Aarti.

mi. Udgivne af selskabets Bestyrelse. Nf. 16-18.

I Anledning af Hr. Professor H. Kroyers Kritik af

mine Bemærkninger om Liparis lineatus.

Af Ur. phil. Chr. Lutken,

I en i „naturhistorisk Tidsskrift" 3die Række 1ste Bind ind-

rykket Afhandling, betitlet ,,nogle Bidrag til nordisk Ichthyologi",

har Hr. Professor Dr. Kroyer, i den for denne Forfatters po-

lemiske Udtalelser særegne Maneer, rettet et Angreb paa min

lille Notils ora Liparis lineatus, som noder mig til nogle Mod-

bemærkninger.

Prof. Kroyers Polemik kan væsenligen sammenfattes under

lo Hovedpunkter: deels freraforer han forskjellige Anker over den

Maade, hvorpaa jeg har benyttet Litteraturen og navnligen omtalt

Tidsskrift, skjondt den forst er forelagt for Foreningen i Aaret 1862, har

Bedaclionen overtraadt en Regel, som den ellers pleier n6ie at fSige, og

skylder at angive Grunden til denne Afvigelse. Den Betragtning, som
navnlig har gjort sig gjældende, har været den, al Dr. Lutkens Medde-
lelse væsentlig kun er et yderligere Tillæg til en i forrige Aargang af

Foreningens Tidsskrift meddeelt Undersogelse, hvis Resultat netop nu

bedst tjent med saavidt muligt samtidigt at sættes i Besiddelse af Alt,

hvad der kan bidrage til at oplyse det foreliggende Stridspuikt; men
Redactionen skal fremdeles ogsaa aabent bekjende, at den i Beskaffen-

heden af de i flere Retninger nærgaaende Beskyldninger, som Prof.

Kroyer har fremfort mod Dr. Lutken, har seet en yderligere Grund
til at aabne denne Sidste Leilighed til strax at vise disse Beskyldningers

sande Værd. Redact



244

de af hans egne Skrifter, som omhandle Lipam-Slæglen, ogdeeb

soger han at mistænkeliggjore Rigtigheden af de Resultater, hfor-

til jeg ad Undersogelsens Vei meente at være kommet. Det hele

sammenfattes i den knusende Kjendelse, at jeg har gjort mi?

skyldig i „Overfladiskhed" og „Letfærdighed". Jeg skal gjore

Rede for hvert af hine to Punkter for sig, forst den Maadf.

hvorpaa jeg har hehandlet Literaturen og specielt Hr. Kroyers \

Aibeider, og derefter Sagens Realitet, den omtvistede Rigtighed af I

mine Resultater; jeg troster mig til al vise, at kan der i He^
|

seende til det forste Punkt bebreides mig Noget, vil det kun vært i

en overdreven og ilde anvendt Skaansomhed mod Hr. Kr., o? i

Henseende til det andet Punkt, al intet af mine formentlige Re-

sultaler er bleven svækket eller omstcidt af samme ærede Forfat-

ter. Hvis nogle af de af Hr. Kr. tidligere begaaede Feil nu

den af ham anvendte Procedure komme til at slaae i et j

pere Lys, end jeg tidligere har troet del nodvcndigl at sætte J

er han selv alene Skyld deri.

Naar man, som Professor Kriiyer, et langt Liv igjenne"'

har gjort sig det til Vane at gjdre Udfald til Hoire og Venstre, er

det for saa vidt forklarligt nok, om man venter stundom ogsaa selv

lilGjengjæld at blive Gjenstand for en ublid Medfart; men om je?

endog lager lilborligl Hensyn til en slig Prædisposition til a'
^^*

hadske Angreb, hvor Andre vel neppe vilde soge dem, ka« J^'

dog ikke andet end undre mig over, at han har opfattet min ''"^

uskyldige Meddelelse som et Forsog paa forst og fremmest al viU'

ham tillivs; og dog gaaer denne Forestilling kjendeligt nok gjen''^^

^

f'ele hans 7 Sider lange Polemik. Lige saa lidt som det er U\i'^^

mig ind at ville lade ham „bode" for Andres Forglemme'^'' I

eller at lade Andres Feil „komme over hans Hoved",
^"'^^

f

l^nl't paa al „tage ham i Skole" eller at „sætte ham pa^ ?«';

undringsstolen", at beskylde ham for „bcskjæmmcnde Uvidenbe^

eller at „Iriumphere over ham". Det kan kun være en sy?^'^='

ophidset Sindsstemning, som lader Hr. Kroyer læselig'

dette til i min Noiii«



Hr. Kr. begynder med at „meddele Publikum", at jeg har

stillet „det for Videnskaben allerede vundne" (angaaende Udbre-

delsen af Liparis linealus) i et falsk Lys. — Jeg har nemlig an-

fort to Værker, som give en Oversigt over Gronlands og den

skandinaviske Halvoes Fiske, og i hvilke Arten (ogsa;i eller lir.

Kr.s Mening) burde været optagen. Findes da Liparis liucutus

opfort i nogen af dem eller overhoved i nogen Fortegnelse*)

ovor disse Landes Fiske? Nei! men Hr. Kr. er saa opfyldt af

den Tanke, at mine Bemærkninger skirile være et Angreb |)aa

Fortegnelse over Grenlands Fiske**) fra sig over paa disse Forfat-

tere og at nedlægge Indsigelse imod, at det „kommer over hans

Hoved'' og at han skal „bode derfor"! Har jeg da nogetsteds

behreidet Hr. Kr. noget i denne Retning? Har jeg ikke meget

mere selv***) citeret Noten ** p. 284 i 2det Bind af anden Række

af „Naturhistorisk Tidsskrift", hvor Artens Forekomst ved Griin-

ebygge iMisforstaaelse vil jeg dog endnu tilfoie, at jeg ved

i, hvorpaa jeg har omtalt denne Arts Forbi^aaeise i de to

nelserne over den gronlandske Fauna; det kan ogsaa have sin

Angivelsens Ubestemthed, der kunde være Motiv nok til ikke a

Arten i den gronlandske Fauna. Snarere kunde man bebreide IS'

at Arten er forbigaaet i „Skandinavisk Fauna"; jeg sOger Grum
til i en kjendelig og let forklarlig Ulyst hos denne Forfatter t

skjæfiige si^ med de Kroyerske Arbeider, en Ulyst, som det na

er Pligt at bekjæmpe, men som det dog ikke altid er lykkedes d
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land er antydet? Og dog undseer Hr. Prof. Kr. sig ikke ved

at „debitere'', at jeg „ganske ignorerer den anforte Nolice"!

Hvad Navn skal man tillægge en Polemik, der tillader sig sli?e

Forvanskninger?*) Har jeg ikke selv netop ligeoverfor

s son s Forbigaaelse af denne Form hævdet dens Berettigelse

at optages i den skandinaviske Fiskefauna just paa Grund af

Kr.s Opdagelse af den ved Tromso i Finmarken, og del ikte

mindre end tre Steder i min lille Afhandling?!

Hr. Kr.s Polemik er saa fuld af Besynderligheder**), at je?

) Det er naturligviis en let Sag for Hr. Kr. at fremstille mig som den, dergaiff

„letfærdigt« og „overfladiskt'^ tilværks, naar han selv opdigter det, hvor-

over han besværer sig ! Del mildeste Udtryk for Hr. Kr.s Adfærd er.ai

han er saa uheldig at fægte mod Veirmoller, hvad^enten Grnnde^i ta

dette Uheld nu maalle være at soge i Mangt

»g tænke rigtigt, eller i »langel paa Agtelse

', Tilsidesættelse af denne lor at komme en

s. - Dette er iovrigt ikke det eneste Ste(

remdeles (S. 250) som en „Reticens" af mig, at jeg iKh

[r. i Artiklen om „den almindelige lUngbug" i „Danmi

ned et SpOrgsmaalstegn har hcnfSrt Yarrells L. tulgan

^kstr. Og nu læse man da, hvad der slaacr hos mig S.

,1 Synonymien er L. vulgaris Y a r r e 1 1 c

Y Sandhedea

,nf6rtmedetSpor?-'-

idlertid ikke at fore-

ligge nogen Kjendsgjerning, som med Sikkerhed taiei wi,

Englands Kysler er fundet mere end eet Exeroplar af en stri

bug, nemlig det Donovanske." Jeg maa i den Anledning tilla

Sporgsmaal: Hvor er der da i den engelske ichlhyologiske,

eller periodiske Litteratur indtil 1860 anforl et andet Exemp

en saadan Fisk er fanget? Jeg kjender i det mindste intet sa

Y arre 11 skriver: „ihese markings are not constant" etc, b(

turligvis aldeles ikke «ndet, end al der ved Englands KysleH^

ikke har denne stribede Tegning! At Hr. Kr. ikke har ku"

En Oplysning har jeg imidlert.d Hr. Kr. »t takke lor, -,
llingsgate« .r. Hr. Kr. har her laael en, som det

^y^''^l^^,m' |

lighed t.l atter engang at v.se, hvor bevandret han er .
« ^

uren. Jeg under ham gjerne denne .Triumph" og fe
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maa give Afkald paa at belyse dem alle. Ved et Par af dem

skal jeg imidlertid dvæle lidt. Det hedder S. 2J8, nt jeg „sy-

nes at Jiilæggc Gmelin hui Rang som Kritiker ved Siden af

n. Min van" og, at det var mig „forbeholdt at tillægge D, Au-

lorit.'l som Kritiker"! Enhver uhildet Læser vil see, at ingen

al Delene i Virkeligheden falder mig til Last. Jeg har kun

gjort opmærksom paa, al Cychpterus lineatus er opfort i Gme-
lins System, og at den Gmelinske Art endog udtrykkelig næv-

nes afDonovan, fordi denne Omstændighed kunde og burde

have henledt Hr. Kr.s Opmærksomhed paa den Lcpechinske

Form, — hvor liden Autoritet som Kritikere man end vil lil-

lægge disse Mænd — hvis Hr. Kr. ellers havde benyltet dem ved

denne Leilighed. Hr. Kr. vilde nemlig aldrig have givet sin

Arl Navnet lineatus, hvis han havde vidst, at en anden Art af

den samme Slægt — denne Art være nu „dodfiidt" eller ikke —
allerede havde faaet dette Navn; og a t han ikke har vidst detle,

fremgaaer desuden uimodsigeligt af de Linier, hvormed han selv

indleder sin Artikel om Liparis lineatus*). I modsat Fald er Hr,

Kr.s Fremgangsmaade aldeles uforklarlig. Han skulde vidst, at

en tipart« -Form allerede tidligere var bleven benævnet lineatus.,

og dog benævne en efter hans egen Mening aldeles forskjellig

.4.rt med det samme Navn, uden med et eneste Ord at omtale

hin ældre Art eller sine Grunde til at overfore Navnet fra denne

til den af ham opdagede! Tro del hvem der vil! Saa slette Tan-

ker har jeg i det mindste ikke hidtil havt om Fir, Kr.s „Sam-

vittighedsfuldhed". Jeg seer ingen anden Udvei end at antage,

at Hr. Kr., da han publicerede sin Liparis lineatus., ikke kjendte

eller ikke erindrede (hvilket in casu er eensbetydende og i al

Fald er hans Læsere uvedkommende) hverken Le pech in s Beskri-

; han saaledes i sin Polemik viser sin Belæsthed i denne
»r han sine Læsere skjellig Grund til at onske, at han havde

agodt inde i de foreliggende zoologisk e Quæstioner som

. Tidsskr. 2. R. 2. Bd. S. 284 I
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velse og Afbildning af hans Cyclopterus Uneatus eller Gmelias

og Donovans sig dertil refererende Yttringer. Og denne„Dn-

denhed" er i det mindste i mine Oine langt mindre „beskjæB-

mende" end den „Reticens", „Overfladiskhed" eller „Letfærdig-

hed", som man raaa lillægge Hr. Kr., hvis han vil fastholde sia

Paastand, at han ikke har været „uvidende" derom, uagtet h«

kaster fremdeles det Sporgsmaal , hvorfor jeg ganske forbigaaer

med Taushed den af Graelin udtalte „for Sagen ikke Hviglig«

Tvivl" om den Lepechinske Arts Selvstændighed, „om afUvided-

hed eller af Forsæt"!. Jeg forstaaer unægtelig ikke deone Insi-

nuation om Uvidenhed fra min Side med Hensyn til delte Punkt.

Hvorledes skulde jeg kunne være uvidende derom i samme Aandedrait,

som jeg netop gjor Gmelin gjældcnde som en Kilde, der kunde

ledel Prof. Kroyer til Oplysning i Sagen? Men Hr. Prof. Kr.s

Hensigt er vel ogsaa kun iforbigaaende al anbringe lidt af den megen

Bitterhed, hvoraf han er opfyldt. Derimod har jeg rigligo«^

ikke, det tilstaaer jeg, tillagt Gmelin s af Prof. Kr. anforte Ord

nogen særdeles Viglighed i kri tisk Henseende, og del bliver sa

ledes ikke mig, men Hr. Kr., som „synes at tillægge Gmelin h«'

Rang som Kritiker". Hr. Kr. citerer endvidere et Sted hos^af

r e 1 1 som Bevis for, at han ikke kunde være uvidende om Til^*^*^''

sen af en tidligere Cyclopterus lincatus, og han betegner ogsaa

loregivne Forbigaaelse af denne Omstændighed som en „Retice >

Hvad del forste Punkt angaaer, da hjælper det ikke meget al

suge at bevise, at man ikke kunde være uvidende om >'o?f|

naar det er fuldstændig godtgjort, at man var det; o?

andet har jeg at svare, at jeg har selv (S. 171 Ann.. * ''
^^

alluderet til dette Sled, om end i en anden Samraenli*"B^
^•

allsaa ikke lagt Skjul paa del; del er desuden tilladeligt
al 1'

sætte, at Hr. Kr. vel kunde have læsi del omhandlede Sted.

I yderligere Undersøgelser om-

rrc. Hvorom Alting i"'" - "^
'



lyster — saa har Hr. Kr. ikke anstillet nogen saadan Efterforsk-

ning, han har ikke undersogt, hvor eller af hvem Cyclopterus

/inea<u« var beskrevet, uagtet der var al mulig Anledning for ham

lil at gjrire det, og Alt hvad han stiller op for al maskere denne

Sagens sande Sammenhæng, er kun jammerlige Udflugter, som

det er Synd at spilde Tiden paa at belyse. Om en saadan Frem-

gangsmaade er det Modsatte af „Overfladiskhed" og „Letfærdig-

hed", eller om den passende betegnes med disse Udtryk, skal

jeg overlade til Andres Afgjorelse. — Jeg kunde ikke i min oftom-

talle lille Afhandling undlade at berore - hine illæ lacrymæ! —
de to svage Punkter i Prof. Kr.s tidligere Arbeider over Liparis-

Slægten, nemlig deels den paafaldende Mangel paa Kritik, hvor-

med Artiklen i „Danmarks Fiske" er sammenlavet fornemmelig

af Ekstrems L. barbatus og Yarrells L. vulgaris*)^ deels den

ikke mindre paafaldende Kjendsgjerning, at Hr. Kr. opstiller en

A lineatus uden med et eneste Ord at omtale, at en lignende

Form allerede længe iforveien var opstillet under det samme
Artsnavn. Jeg omtalte begge Dele saa skaansorat som muligt;

om Andre nu maaskee, med Hr. Kr.s Alen i Haanden, ville bruge

strengere Udtryk derom, deri er jeg uden Skyld.

Til de „lose Incriminationer'', hvoraf Hr. Kr., for at bruge

hans egen Terminologi, betjener sig, horer ogsaa, at enhver

slribet L. for mig er en L. lineatus. Ved blot at see hen lil

den S. 173 givne Oversigt over Arierne eller lil Diagnosen (S.

174) vil man overtyde sig om det Usande deri. Jeg raaa over-

hoved bede Læseren fastholde del Standpunkt, hvorpaa Sagen

stod, da jeg nedskrev mine „Bemærkninger om Liparis lineatus".

Jeg havde Valget mellem enten at ansee alle de nordiske stri-

bede Liparider, der tillige stemte overeens i visse andre angivne

emmer Liparis barbatus, „saa tydeligt og be-

t vedkommende den engelske Form, at al For-

en er næsten umulig", er temmelig dristigt, da
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Forhold, for saa vidt der om dem forelaa meer eller mindre

fuldstændige Oplysninger, men Intet, som bestemt Ijdede paa

en Artsforskjellighed , for indtil videre (o: indtil det raodsatle

paa en eller anden Maade blev godtgjort eller gjort sand-

synligt) at hore til een Art, der rigtignok vilde faae en stor

geografisk Udbredelse, men dog ikke storre eller anderledes

end mange andre Arter; eller at antage Tilværelsen af en

heel Række af særskilte Arter med en meget indskrænkci,

saa at sige lokal Forekomst, uden dog at være istand til at angive

noget, der endog blot med et Skin af Sikkerhed kunde opfattes soni

Artsforskjelighed*). Jeg skal overlade Andre at afgjore, hvilke:

af disse Anskuelser der var den raeest berettigede og meesl y-

denskabelige: jeg troede og troer fremdeles, at Den vilde udsæ!>

sig for en alvorlig og velbegrundet Daddel, som af saa ufyide>-

gjorende Grunde vilde have opstillet en heel Række „dodtmH^

Arter. Derimod skal jeg indromrac, al jeg kunde udtrykl ffii,

med storre Forsigtighed og Tilbageholdenhed angaaende de

meentlige Resultater af min Undersogelse, der ifolge Sagens N»ltf

ikke kunde være udtommende, og paa krciyersk Viis forskands«!

mig bagved en Mængde Reservationer; jeg tilstaaer frenadeles,
't

denne Fremgangsmaade er den klogeste, naar man har me

somHr.Kr. at bestille. Om den derimod i andre Henseender

«

den rigtigste, er et andet Sporgsmaal. Hvor bekvem den nemiige"

„ ældre K
tiden kan optræde med Striber; rigtignok

saadant Individ for sig, som oplyses at

'^"'^JIJ^"; 7t jer ikke me-i"

dcles nærmere Oplysning om dette stribede Exemplar. Vil
'"""^"^^^t.

Hr. Kr. paa hansOrd, al det ellers ikke er forskjelligt fra

^^^"^^J^^jj,,

iTsCæLghlraTk'rverlte^t^klLl'mVnlT"'^«' "^'^^

nogle Oplysninger om Individets Storrelse og om Stribningens
^^^^^^^

iskning af Sandheden, om frivillij



k.iti være for Forfatteren, er den ofte tit stor Ulempe og Fortrcfi

for Videnskaben, fordi denne er bedre tjent med approxima-

tivp 05 provisoriske Resultater end med slet ingen, og fordi de

Kjendsgjerninger, som den skal benytte, ved hiin Frempangs-

maade indhylles i et Sliir af Usikkerhed og sondersplillcs \c.l

eti Hær af Sporgsmaalstegn , hvilke jeg i don SIngs Tilfælde

inaa betragte som sanmeget overflodigcre, som Kiihver jo

m;ia skrive og arbeide under den Forudsætning, al hans for-

nu'onllige Resultater og Udviklinger benyttes med den samme

Varsomhed og Kritik, hvormed han selv ariseer sig forpligtet til

at benytte sine Forgængeres Arbeider. Havde Ur. Kr. indskræn-

ket sig til at udtale, at den Synonymic og geografiske Udbred-

ning, som jeg havde Iroet at kunne opstille for Liparis linealus (Lep.),

endnu ikke var tilstrækkelig dokumenteret ved fyldestgjorende

Beviisligheder, i dette Ords s træn ges te Betydning, og derfor

endnu for en Deel havde Charakteren af en Hypothese eller

af en subjektiv Anskuelse, skulde jeg deri ikke have været

meget uenig med ham; thi jeg har i det hele ikke tilsigtet al

bevise Noget definitivt med Hensyn til Liparis lineatus i hiint

Ords slrængeste Betydning, men kun at vise, at en vis Art

rimeligviis havde en vis Udbredning, for saa vidt man kunde slutte

noget af de foreliggende Kjendsgjerninger, hvis ufuldstændige og

mangelfulde Beskaffenhed jeg ikke har undladt selv at fremhæve.

Tiden vil vise, om jeg har været heldig eller uheldig i den Sam-

menstilling, jeg har forsogt; men selv om det sidste skulde

^«re Tilfældet, selv om jeg skulde have feilet i den Anskuelse, al

(len eiendommelige Stribning, som udmærker L. lineatus Kr., er cl

temmelig vigtigt Forhold, som nok kunde berettige til at sammen-

stille Former, mellem hvilke ingen positiv Forskjel af Betydning var

iagllaget, hvem er da mindre berettiget til at hebreide mig dette end

Hr. Kr. selv, der indleder sin Artikel om £. /i«catu» med de Ord:
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ny Art"! — Ord, som jeg, der maaskee har næret for megen T

lid til Professor Kroyers Blik og Erfaring i en ichthyologi

Materie, altid har tillagt en ikke ringe Vægt. Naturligvis er f

ikke hermed min Hensigt at skyde Ansvaret fra mig over
p

Hr. Kr., men kun at belyse den Grad af Conseqvens, som d

er i Hr. Kr.s forskjellige Udtalelser om dette Punkt.

Prof. Kroyers Artikel indeholder deels en direkte, deelse

indirekte Opfordring (il at meddele nærmere Oplysninger om c

Kxemplarer, paa hvis Henforelse til Liparis lineatus jeg har Iro

at kunne slotte min Angivelse af denne Fisk som dansk og soi

islandsk. Jeg har allerede antydet, at det slet ikke laae i Pis

nen for mine tidligere „Bemærkninger" at levere en ved detai

lerede Beskrivelser gjennemfort Beviisforclse for den af mi

toreslaaede Sammenstilling af visse, deels beskrevne, deels ikk

beskrevne Liparis- Former \ thi deels forekom Materialet mig itl'

tilstrækkeligt dertil*), og deels forelaae der dengang saa liden vi

denskabeligt bearbcidet Kundskab om Liparis-Xvterne i
Alniinde

lighed, at en udforlig Bearbeidelse af det foreliggende Mate

riale i altfor hoi Grad vilde savne sikkre Sammenligningspun''

ler. Min Hensigt var kun i al Korthed at levere en Fremstil

ling af de Resultater
, hvortil jeg meente at være kommet, so«

kunde tjene til nogen Veiledning for dem af vore nordiske Fau

nister, for hvem der maatte tilbyde sig Leilighed til
nærmere J

belyse Sporgsmaalet. Jeg skal imidlertid ikke undlade at yde e

lille Bidrag hertil, da Sporgsmaalet igjen er bragt paa Bane, w«'

kan dog ikke tilbageholde den Bemærkning, at det neppe er

) For saa vidt der heri kunde synes at lipge en Modsigelse, ''^'"*
^^ ge-

at el enkelt Exemplar af et Dyr ofte kan være tilstrækkeligt "'
^^|je,

stemmelse, men ikke til at danne Grundlaget for en Bes

der skal have virkeliff viden.skabelig Betydning.
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han ingen Grund har kunnet finde til at betvivle lo Formers

Identitet, fordi han ingen v æs e n I i g Korskjcl har kunnet opdag.-,

da haanligt at sparke denne Erklæring til Side som en „intetsigendt-

almindelig Talemaade", der savner al „solid Slotte^, fordi dir

ingen Enkeltheder anfores, ^som kunde bekræfte Foreningen".

og at insinuere, at Vedkommende rimeligviis ukke har undork;i-

cn l(is Beskuelse", da del dog vi dm em-str till.nlcli^<' l'i'i-

lulkning af hiin Erklæring, al all V,.>scnligl, som i .I.'iiim. n

fremstilles , for saa vidt nalurligviis som Excmpl.irt'is l'il-

sland tillod al forvisse sig derom. — Da jeg senere har vrr.l

saa heldig i Mid d cl fa r t-S u nd at erholde endnu et Kx.MnpIn

af Liparis lineatus, af lidt over en Tommes F.ængde, er jeg imid-

har den fjerneste Tvivl om, at den ved de danske Kyster fore-

kommende og af mig fundne Art er den samme, som Kroyer

fandt ved Tromsoe; derimod vil jeg ikke tjene Hr. Kr. i at med-

dele en detailleret Beskrivelse af den; deels anseer jeg mit Ma-

teriale for endnu at være for ringe derlil, deels anseer jeg del

aldeles ikke for nodvendigt. Nogle Oplysninger skal jeg dog

meddele, hvorved jeg fremdeles i Forbigaaende vil bemærke,

ai del er temmelig ubilligt, naar Hr. Kr. S. 246 fordrer, at

jeg skulde gjort Rede for Tændernes Form hos min Liparu li-

ueatus^ naar han dengang ikke havde meddeelt andel om Tæn-

derne hos sin, end at „de ere trefligede og stillede i regel-

mæssige Rækker«, hvilkel ifolge Slægtscharakleren (Danm. Fiske,

20. S. 518) gjælder om alle ægte Liparider; det er forst nu,

1862, at der i den nye Diagnose af Arten optages en virkelig

Arlscharakteer hentet fra Tænderne! Jegskal imidlertid oplyse, al

ogsaa hos den danske Uparis Uneatus ere Tandkronens 3 Flige

drundede og. omtrent ligestorc. Overhovedet er jeg — jeg gjen-

lager det - ude af Stand lil at paavise nogensomhelsl Forskjel

af Betydning mellem de to mig foreliggende danske Exemplarer
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og K ro yers Beskrivelse og Afbildning af den finmarkske Form*).

Finnernes Marmorering, som savnedes paa del forste (Hellebæbke)

Exemplar, findes vel udviklet paa det Middelfartske, saavel paa

Ryg-, Gat- og Halefinnen som paa Brystfinnerne; tillige viser

delte Exemplar, al Stribningen ikke altid er saa constanl og

regelmæssig, som man maaskce kunde troe; den kan f. Ex. loiall

afbrydes ved, at to Nabostriber lobe sararaen og danne en af-

lang Ring, eller de kunne fiyde samraen paa el Sted for paa et andet

atter at adskilles o. s. v., og Fiskens to Sider forholde sig derfor

ingenlunde aldeles eens i Henseende til Enkelthederne i Teg-

ningen, lovrigt finder jeg Dyrets Physionomi, Haleflnnens Fortn,

den Maade, hvorpaa de to andre uparrede Finner slutte sig til

denne, Oinenes Slorrelse og Beliggenhed, Næseborenes og Porernes

Beskaffenhed og Beliggenhed paa Panden, Mundens Slorrelse o.s.v.

saa fuldstændigt stemmende med, hvad der berettes om tipflr"

lineatus Kr., at Arlsidcntiteten for mig er

den vil være det for Hr. Kroye anden Sag,

som imidlertid er mig temmelig ligegyldig, da jeg hverken

skrevet for at gjorc Hr. Kr. det tilpas eller utilpas, men kun'

Sandhedens og Videnskabens Interesse.

Del i mine tidligere Bemærkninger omtalte islandske Exemp af

(Tab. Vir, fig. i) har en Totallængde af 69""". De" s'**'''^'

Hoide, som falder lidt bagved Gjællelaagels ovre Spids og paa '

Sted, hvor Rygfinnen begynder, er 14""", altsaa I3 af Totaliængd«^'

Hovedets Længde er 17""" eller »A af Totallængden;
'^^

storste Brede, som tillige er Legemets storste Brede, er '^

^
allsaa paa det nærmeste lig med Hovedets Længde. '*^-

Tvermaal er c. 3-»™, altsaa henved »V. af Hovedets LænS^^"

dets Afstand fra Snudespidsen ~ for saa vidt der P''' ''

^

rund- og bulhovedet Dyr overhoved kan være Tale om !»nu^^^^

s pi fis - er det doppelte heraf eller 6""", og saniroe
Storre

) Om Skjællene see det ffilgendc



har Oinenes indbyrdes Afstand. Gattet ligger netop i den forreste

TrcdiedeelafTotallængden, da dets Afstand fra Snudespidsen er 23"":

Sugeskivens Tverraaal er 7""" eller lig med Legemets halve storsle

lloide. Krop og Hoved, der hos det foreliggende Exemplar kun

ii.igjore Halvdelen af Totallængden, ere tykke og brede i Sam-

bredt, tykt, but og afrundet; fra Legemets hoiesle Punkt, der

som anfiirt ligger lidt bagved Gjællelaagets fremspringende Lap,

skraancr Pandefladen jevnt nedad fortil og gaaer saaledos over i

den næsten lige afskaarne, lidt afrundede Snude, der rager ganskr

lidet ud over Underkjæben. En tyk blod Hud beklæder Hove-

det og bænger halvt ned over Overlæben; ogsaa selve Læberne

ere dannede af en temmelig tyk Hud; inderst, nærmest ved Kjæ-

berne, ligger en fiin Hudfold, der ligesom er takket i Kanten

eller forsynet med Papiller. Mundspalten er ikke stor; Mund-

vigene ligge umiddelbart foran Oinenes Forrand. Foran og tii-

deels mellem Oinene sees 6 Porer, stillede parviis, de to bageste

Par omtrent i samme Længdelinie, det forreste lidt nærmere Midt-

linien; dette har kun en lav Hudrand, de to andre, men især

det mellemste, en tydelig Rorform (de to forreste Par tydes af

Kroyer som Næseborene, det bageste som henhorende til de

saakaldte Kjertelporer); desuden sees der adskillige andre „Kjer-

telporer" paa de samme Steder i det væsenlige, hvor de af KriJyer

beskrives at ligge hos /,. lineaius; imidlertid har Exemplarets

Tilstand ikke tilladt mig at overbevise mig om, al de alle ligge

Par for Par netop saaledes, som det af den nævnte Forfatter er

fremstillet; deres almindelige Anordning er garfske vist den

samme. Gjællelaaget forlænger sig ovenover Brystfinnernes Kod

som en fremspringende, trekantet, afrundet Lap. Bryslflnnerne

naae med deres Spids noget bagved Gattet og ere ligesom hos

andre Liparis- Arier ved el Indsnit deelte i to Afsnit; i det

nederste af disse ere Straalerne tildeels frie i Spidsen. Sugeski-

f^n viser sig ikke absolut kredsrund, men dens Længde- og

Tverdiaraeter vise dog ikke nogen ret kjendelig Forskjel; af Vorter



bærer den 14. Gal- og Rygflnnen ere lave; d

begynder netop i Linie med Sugeskivens Bagran

denne er lydeligst for Gatfinnens Vedkommende. HaleOnnen er

smal og viser sig noget spids, naar den ikke foldes ud. Del

Antal af Straaler, som jeg har talt — for dets absolule Rigtijt-

hed tor jeg dog ikke indeslaae, da Straaletællingen her, som ofte

i denne Slægt, er overmaade vanskelig — er;

Rygf. 36, Brystf. .33, Galf. 30, Halef. 14{?}.

Tænderne ere som sædvanligt stillede i regelmæssige Slraa-

Rækker;dehave Ire butte afrundede Flige, af hvilke den midterste

enten er noget storre end de andre eller afStorrelse med dem:

begge Forhold forekomme ved Siden af hinanden, selv i de indre

Hækker, til hvilke man ene biir holde sig, da de ydre deels

aftage stærkt i Henseende til Tændernes Sttirrelse, deels ere min-

dre charakterislisk og mindre regelmæssigt uddannede. Virkelige

Skjæl har jeg været ude af Stand til at opdage; derimod har

jeg iagttaget en Antydning til en Sidelinie, bestaaende i f"

noget uregelmæssig og ikke meget tæt Række af Porer tøP

med Kroppens Sider og et Stykke ud paa Halen; de Hf

ovenover Midten af Kroppen og i Fortsættelsen af den af Pad-

dens og Tindingens Porer antydede Linie.*) Farvetegn"^"

gen vil man raaaskee bedst opfatte af medfolgende Afbildm"?'

hvad man slrax seer er, al Striberne ere talrigere og tætlfr^

end hos den typiske L. Hnealus , men seer man nærmere Hl'

opdager man let, at der ogsaa her er 4 Sæl af saadan''

Striber; vildef man tænke sie, at de 4 morke, i
^^'

O En saadan Antydning til en Sidelinie er hidtil neppe

anden Liparit (jf,-. Krfiycr, Danm. F. II. p. 519). Fors

vilde slutte, at den foreliggende islandske Liparis ikk

nealui Kr., hos hvilken ingen Sidelinie er iagttflget,

dertil bemærke, at den muligviis kunde blive funden d

ikke paa de hidtil undersogte Kxemplarcr. At den i

lettere at see paa et storre Excinplar end paa smaa,

det er vel indlysende af sig selv.
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lysere Baand hos den lypiste L. lintatut rykkede hinanden

nærmere og for en Deel klovede sig hver i lo, som dog ikke

overalt holdt sig fuldstændig adskilte, men hist og her endnu

kunde lobe sammen paa en kortere Strækning, vilde man netop

faac den samme Karvelcgning som hos den foreliggende

Fisk. Bugsiden af Hoved og Krop ere farvelose, Ryg- og

Halefnineii har lo Tverbaarul, og Brysl-

Punkter, saavel

Del er om denne Fisk, som jeg nu har hcskrcvel, al jeg

har iroel at kunne udtale, at jeg ikke har kunnet finde nogen

gyldig Grund til at ansee den for andet end en Liparis Umaius

af denne, men det var ogsaa muligt, at ligesom dens Farveleg-

ning billedligt kan opfattes som opslaael ved en Kliivning af

Striberne hos var. minor paucistriala, saaledes udviklede den sig

maaskee i Virkeligheden ogsaa af dennes*), allsom Dyret blev ældre:

og det er denne Tanke, som jeg i min tidligere Afhandling har

antydet ganske kort. Hvad der bestyrkede mig i den, var deelsExem-

Dyr, som besidder en vis Tegninjf, med tiistrækkelig Tydelighed k

paa hvad Maade denne Tegning er opstaael." Jeg bemærker d

ethvert Dyr har jo dog to Sider, og ved »t sammenligne dem ki

da tænkes, at man fik noget ud; i det foreliggende Tilfælde, i

samme Element (Striben) gjentager sig flere Gange, vil det ved

Gange, altid være muligt, at der kunde findes en Traad til dets

ligesom naar man har 8 Exempiarer af et Dyr og deraf bedOmi

Formforandringer, forudsat at disse 8 Exempiarer ikke netop

udviklede, og det behove de 8 Striber ingenlunde al være. De

Sporo



plarels Storrelse, deels Don o van s Cyclopterus liparis.*) M
denne Forfatter finder man nemlig afbildet en mangestribel

Uparis, hvis Storrelse, hvis man antager, at den underste

Figur fremstiller Dyret i naturlig Stiirrelse, omtrent er som mt

islandske Exemplars, og som i mange væsenlige Punkter frembj-

der Lighed med dette ; rigtignok er der stor Forskjel i Stribningens

Charakteer. Men kan man ikke nok antage, at Donovan, der

som Hr. Kr. til Overflod har oplyst, var Maler, ikke egenli?

opfattet Stribningen tilstrækkelig noiagUsi

og kun skizzeret den ganske let? - Sagen stod saaledes for mis;

den foreliggende islandske Fisk Inrde jeg ikke erklære for fbt-

skjellig fra Cyclopterus liparis Donov. {Liparis vulgaris Yarrell p.p.),

men heller ikke for forskjellig fra Liparis linealus Kr. Det Res

tal, hvortil jeg maalte komme, var da, at disse to Former muf

viis kun udgjorde een Art, og skjcindt jeg fremdeles aoseer d

Resultat for del sandsynligst rigtige og for det eneste, er

fore os ud af denne Labyrinth af stribede Liparider, mdroæ

jeg naturligviis Muligheden af, at en Undersogelse af D"""^"

Originalexeraplar, hvis dette cxislerer, eller af lignende (

'"

Exemplarer kunde give cl andet Resultat.

us angaaer,

den aldeles bestemte Mening,

ingen Grund er til i den at see en anden Art end ''«n

Kro y er har beskrevet som Liparis lineatus^ og jeg *"

^J

Hvad endelig Lepechins Cyclopterus

emle Mening

n Art end d

vil
eniN

„med stiirstc Frimodighed« udtale som min Anskuelse,

^^ ^
fleste Zoologer, der med nogen Erfaring i den Slags

haVpa'aberaabl sig^'nlY """el 1 sk7ti;.«r.s ^u/^am«,
^^H^'^,,^

emenderet Copi af Donovan s eller > al Fald al være
^l^'jjl^^,iø

paavirkel af denne; afhansTcxl frenifiaaer det ikke, at »
„ok,!'

med den meddeelte AfLddnin« ..emmende Form ^or s>?,
i^J^J^^

han overhovedet har udkastet sin Heskriveisc efter foreI.gg^"^<^;^^,

Mraaleantaliet er saaledes det hos Donovan ^^^ZL^n^^^i, t^i«^

Ariikcl maa overhovedel benylles med langt

hidtil synes at have anseet for nCdvendig.
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uden iforveien at være indtagne for den ene eller den anden

Mening ville undersoge Sagen for at danne sig en selvstændig

Anskuelse om den, ville komme til det samme Resultat som jeg.

Kor at begrunde denne min Anskuelse, — hvad jeg virkelig ikke

tidligere har anseet for niidvendigt — nodes jeg imidlertid til

at gjennemgaae Stykke for Stykke, hvad Hr. Kr. har udhævet af

Lepechins Opgivelser, som „uovereensstemmende" og givende

^Anledning til Tvivl". Jeg skal imidlertid i denne DroltL-lse lioved-

sagfligen holde mig til Prof. Kr's Beskrivelse ug All.iidnitig af

hans L.linealus og udelade, hvad der fra de andre mig lonlig-

gende Exemplarer, som efter min Mening hiire til den samme

Art, kunde tjene til at belyse Spiirgsmaalet. Forst Farven;

man overbeviser sig let om, at Systemet for Farveteg-

iiingen, om jeg saa tor udtrykke mig, er det samme hos den

Lepechinske og hos den Kroyerske Artj det er naturligvis

aldeles ligegyldigt, om de beskrives som brune med hvide Stri-

ber eller som tegnede med afvexlende hvide og brune Striber;

Lepechin omtaler rigtignok kun tre Par lyse Striber, medens

Kriiyer har fem; men dels viser hans Figur 2 tydeligt nok en

fjerde under den nederste morke Stribe, deels kan man virkelig

ikke vente, at Tegningen indenfor Arten skal være saa konstant,

at ikke hos et Exemplar det overste Par af de morke Baand

kunde rykke saa tæt op til Rygfinnen og saa tæt sammen

paa Hovedet, at den hvide Midtstribe blev utydelig og derfor

kunde undgaae Lepechins Opmærksomhed*) eller maaskee

aldeles forsvandt, hvis man absolut vil forudsætte, at Be-

skriveren har opfattet alle Forhold hos del ham foreliggende

Dyr aldeles rigtigt, en Forudsætning, som rigtignok efter min

Mening ikke er ganske tilladelig. Jeg undrer mig i del mindste

mere over, at den nævnte Forfatter, for næsten hundrede Aar siden,

har kunnet undersoge og beskrive sit Dyr saa godt, som han har,

rigt synes den cndogsaa i



L e p e c h i n ikke seet rigtigt. *) Hr. Kr. synes at lægge en vis Vie;

paa, at de inorke Baand hos hans Art netop ere blaae; hosLc-

pechins vare de „castaniebrune", hos dem jeg bar seet levende.

opfattede jeg dem som violette, ihvorvel jeg skal indromme, al Farren

dog muligvis, saavidt jeg nu erindrer det, faldt noget i det brune -

det beroer ofte paa et meget usikkert Skjon, om man opfatler

saadanne Nuancer aldeles rigtigt. Dertil kommer endelig, al Far-

ven , efter Hr. Kr.s egen Angivelse, ved Opbevaring i Spirto

kan forvandles til „rodbruun. '^ Vil nu nogen virkelig troe. a!

der i disse Nuancer er udtrykt en Artsforskjel? — „Oineneste

lyseblaa, Pupillen hvid« modsættes : „Oiets Pupille sorteblaa, omgi-

vet af en smal orangerod Ring; Hornhinden solvfarvet. hdts^ærf

med Sort." Forend man slutter noget heraf, skulde man dog vsrt

paa det Rene med, om det er de samme Dele, der af begge Forfattere

benævnes eens; men derom kunde der være god Grund HH

tvivle, og den formccntlige Uovereensstemmelse kunde let oplo«

sig i det Modsatte. At Le pechins Art virkelig skulde ha"

derligt; det er selvfolgelig den gjennemskinnende, efter

mælkehvide Lindse, der har givet Anledning til at opfatte hr

len som hvid! Sagen er, at Kroyers Beskrivelse «'"

*''" J^

levende, Lepechins efter det dode Dyr. Jeg skal iraidler"d|^^|

opholde mig videre ved dette Punkt, som dog Alle ville indro

har nogen særdeles Vigtighed, men slutte disse
Bemærknmgei

Farven med den Tilstaaeise, at det skulde hoiligen undre Di'r'

ntagelig Grund formode

skjellighed i, hvad Lepechin og K r o y e r anfiire a^^

^^

meget lignende eller endug aldeles overcensstemmende

, L^iikenO
*) Som f. Ex. naar han kun angiver 1

Gjællehudslraale, nv.
^^

dighed del hoilig forunder mig, at Hr. Kr. ikke med den
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kunne opfattes paa en lidt forskjellig Maade og beskrives med

tilsyneladende forskjellige Udtryk, derom skulde det synes over-

llmiigl at belære Hr. Kroyer.

„Tænderne i hver Kjæbe stillede i 2 Rækker, spidse«! Troer da

Ur. Kr. virkelig, at denne Lep ech in s Beskrivelse kan være rig-

tili. han, som selv charakleriserer A-tparfs-S læg te n s Tandforhold

skriser i Anledning ai L. barbatus : ^inocli .mfurer kun om lån-

ere enige i tillige at beskrive dem som krnimiie. Jet; mener,

at disse Angivelser blot bcroe paa en n lii I .i s t .-• „ d i g

I ndersogelse,*) og at nærværende Art (saalc.les som l-crholdet

er med tre andre, af mig undersogte. Arter) har Tænder med tre-

Higede Kroner. Var dette ikke Tilfældet« o. s. v. (1. c. S. 535)?!

Og nu Straaleantallet: det er

hos Lepechins Art D. 36, P. 26. A. 28**), C. 13?***)

hos Kroyers — D. 34, P. 34. A. 31, C. 13.

Den eneste Differents, der her kan have nogen Vægl, er Antallet

af Brystfinnestraalerne; naar Hr. Kr. imidlertid ikke gjor sig

nogen Betænkelighed ved at sammenstille som een Art Blochs

Cyclopterus liparis, der har 34 Brystfinnestraaler, og Eks tr oms

Liparis barbatué^ som kun har 28 (Danm. Fiske S .534), saa

synes mig, at han ogsaa raaatte kunne forsvare Foreningen af

Lepechins, der har 26, med sin egen, der har 34, og derom

sige, som han for har sagt: „Afvigelserne i Straaleantallet . . .

ere derimod neppe af sonderlig Vægt hos en Fisk, hvor Tællingen

" saa vanskelig at udfore med Noiagtighed« ! (Danm. Fiske

J)
De udhævede Ord ere udhævede af mig.

da ikke have gjort deraf?



1. c.) Eller er et saadant Raisonnement maaskee kun gyldigl, nwr

det fremfores af Hr. Kioyer, men ikke, naar det er en Anden,

som vover at gjore det gjældende?

„Endnu kan tilfoies« siger Hr. Kr., „at Hovedets hos min I

lineatus saa talrige, tildeels riirdannedc Kjerlelaabninger hverken

omtales i Lepechins Beskrivelse eller udtrykkes i hans Afbild-

ning, og derfor sandsynligvis enten have manglet eller have værel

svagere udviklede hos den af ham undersogte Fisk". Men hvad andfl

end disse selvsamme Kjertelaabninger skulde det vel være,

som Lepechin omtaler med disso Ord: „utrumque labnim

obsitum cst verrucis cutaneis parvis, quæ per opercula branchiaruni

continuanlur?" Den storre Deel af dem har Lepechin als."

seet, og hvis han haroverseetde andre, kan dette vel baade und-

skyldes og forklares, mindre vel derimod, at Hr. Kr. ikte har

kunnet eller villet fatte, hvad der skal forstaaes ved Læbern«

„Hudvorter". — ^Ryg og Giilborfinnon ganske sammen-

smeltede med den lilspidse.l. nalef.nne« hedder det fremdeles.

Af Beskrivelsen kan dtUe egenlig ikke udledes; det hedder

eller „conjunguntur" med Halctinnen , og dette er

noget andet end en fuldstændig Sammensmeltning. Vil««

holde sig til Figuren alene, da vil man vistnok »^ "^^

faae det Indtryk, al Fisken har havt en s p id s Hale o: en

^

dan, hvor de tre uparrede Finner lobe aldeles i
hverandre »g«

i en Spids, og hvor en egenlig Halefinne altsaa ikke kan udpeg«

som en bestemt begrændset Deel af den colleclive,
uparrede

bræmme. Men en saadan Haleform findes, saavidt man hidtil ^«

J
ikke hos nogen liparU ^ og jeg tillader mig aldeles ^^^'""

^^^

sig; hvad der derom siges i Beskrivelsen, er slet ikke
'"''^'

'

'

hvad der meget godt stemmer med Kr-iyers Atbildnirig
a

Liparis lineatux, og den eneste rimelige Forklaring er, a

ren eller Kobberstikkeren her har beg.iaet en Feil. In<^^''
"""

arktisk tAparis, som
Haleforæen

!>
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„Acta Petropolitana", vil jeg paaslaae, at

denne aldeles ikke kan antages at være riglig, og at, naar Hr. Kr.

mener at kunne atTærdige min Opfattelse med at erklære,

„at et Blik paa Formen af [Hovedet og] Halen er tilstræk-

keligt til at skjelne" de to omhandlede Former, saa giver han netop

derved selv et Exempcl paa en utilgivelig „letfærdig" og „overlla-

disk" Kritik eller tillader sig el lille Forsiig paa at sætte Læseren

BlaariOinetie. Vil Hr. Kr. virkelig tillægge Haleformen og Tandforhol-

dene, saaledes som hin afbildes og disse beskrives bos L e p c c b i ii,

saamegen Vægt, at han tor bruge dem til al motivere en Artsforskjel-

lighed, saa maatle han conseqvent „ifolge de ved C u vier i Ichthyo-

logien begrundede Regler" ansee dem for at tilhijre forskjellige

Slægter! Hvorfor gjor han da ikke det? Saa var der dog Methode i

Galskaben, og saa kunde Hr. Kr. ogsaa finde en fortræffelig Und-

skyldning — bedre ialfald end nogen af dem han har brugt —
for at han tidligere hverken har sammenholdt sin Liparis linealus

med Lepechins Cyclopterus lineatus eller fundet sig foranlediget

til at forandre sit Artsnavn, hvad han jo burde, naar han kun

ansaae de omhandlede Former for artsforskjellige*), men ikke for

slægtsforskjellige.

Med de andre af Hr. Kr. udhævede formeentlige Forskjellig-

heder er det ikke stort bedre bevendt, men jeg vil dog ikke

undlade at omtale dem. Der er nu for det forste Hovedets

Form, der beskrives som „plagioplateum corpore paullo latius"

(de (ivrige Udtryk: „declive ad raandibulas rotundalum, obtu-

sum" passe meget godt paaKroyers L. linealus)^ medens del hos

L. lineatus Kr. beskrives som „tykt, dog tillige sammentrykket

og noget hiiit, tiltagende noget i Brede i Retningen bagud;

meentlig) forskjellio
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den storsle Holde og slorste Brede oralrent ligestore« o. s. .,

Man faaer heraf unægtelig det Indtryk, at Lepechins Fora

har havt (eller er bleven opfattet at have) et noget mere

nedtrykt Hoved end Kroyers: men kan en slig Forskjellij-

hed vække Forundring hos disse smaa og blodc, jeg kunde

fristes til at sige molluskoide Dyr? Det er ialfald aldeles vil-

kaarligt, naar Hr. Kr. fortæller, at ifolge „Afbildningen Tab, V,

fig. 2, er Hovedet af betydelig storre Brede end Hoide«; Ibi

Lepechins Afbildning viser Dyret halvt fra oven, halvt fra Siden,

og paa den der kan altsaa ingen Udmaaling finde Sled af Ho»^

dets Dimensioner. — „Gabet stort"; ja det hedder i Texten: jridH

araplus", men dette er sagt aldeles uden nærmere Betegnels«,

og „stort« og „smaat^< ere som bekjondt relative Begreber; kMå-

ningen taler ialfald ikke for, at Gahcl har været storre en

hos L.lineatus Kr. — Og nu ciidclig „Sugeskiven"; dens TmæMl

er efter Texten „neppo ,'., af Tol.illæng.lcn« , men efter Figor«

c. ,\,, medens don paa Krovers l'igiir pi. XIII fig. 26) er c. |
»f

eller den Grad af Sammentrækning, som Huden er Dleveu uu^^

kastet i Ophevaringsvædsken? og er der da slet ingen Muig«

Deel af den tynde Skiverand kunde være undgaaet hans Opn"

somhed? Hvad endelig „Skjællcne''angaaer, da maa jeg tilsM'

jeg ikke er ganske ovcrbeviist ora deres Tilstedeværelse hos V

lineam Kr. , „g drt forekommer mig, at Hr. Kr-

ikke erM.i. ) I ;,i lal, I synes dot mig absurd at lægge V«?« P^

|

Ut,.v.ov.rtydets.,o.-.a.Hu^;;:S



al Lepechin ikke har seet dem, da de, selv om de virkelig

findes hos den Kroyerske Form , maae være meget vanskelige at

opdage og at erkjende som saadanne.

Der er saaicdes i Virkeligheden ikke en eneste holdhar

Grund, hvorpaa Hr. Kr. kan stotte sin formecntligen saa gniiuirnu-

rede Anskuelse om Cydopterus lineatus Lepechin; den lu-lt' tlicr

Forfatterens eget Sigende saa ^samvittighedsfuldt'' ojtlorlo Byg-

ning falder sammen som et Korthuus, saasnart man rorer vod

(len! Om man miider med een eller med ti uholdbare Grunde, er

jo ligegyldigt; Sagen bliver ikke bedre for det, og den Slags Be-

>iismldler ikke stærkere, fordi man binder dem sammen i et Knippe

og kyler Modstanderen dem i Ansigtet; kun paa den tilfældige Til-

skuer kan denne Fægtemaade maaskee gjtire sin Virkning, og

paa dem synes Hr, Kr.'s Artikel ogsaa at være mere beregnet

end paa det videnskabelige Forum, til hvis Paakjendelse Sporgs-

maalet vil hjemfalde.

Del vil forhaabentlig nu være temmelig klart, af hvad Beskaf-

fenhed den Kroyerske Polemik er; imidlertid vil det vistnok være

Hr. Kr. en meget let Sag at replicere med saamange Artikler, som det

skal være, af ligesaa grundigt Indhold som den her omtalte Kritik i

n.NaturhistoriskTidskrifts" 3 Række, ogjeg betvivler ikke, al han jo

nok fremdeles der vil kunne finde Plads for en saa værdig og saa vel

anbragt Polemik, deri al Fald har den negative Fortjeneste at vise

Adepterne i Videnskaben, hvordan man i k k e skal kritisere.

maaskee kjendte Hr. Kr. dengang ikke de formeentlige Skjæl hos L line-

ahis, hvis Beskrivelse er udkommet et Par Aar efter? Det er muligt,

men det bliver dog mindre sandsynligt, naar man seer, (1. c. p. 535), at

han alt dengang kjendte 3 andre af ham undersogte Arter med tre-

fligede Tænder, thi dette kan dog vel kun gjælde de 3 Arter: L. Montagui,

Fabricii og lineatus, (af hvilke den sidstnævnte desuden er opdaget alle-

rede i 1838), eftersom L. tunicatus endnu senere (N. T. 2 R. 2 Bd. S.

274) formodedes at være identisk med L. Fabricii. Nalurligviis over-

seer jeg ikke, at de formentlige Skjæl ere afbildede (I. c. pi. XIH fig.

1 Tvivl, er at det virkelig e
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Skulde Hr. Kr. have Lyst lil at fortsætte

Kr. maa tilgive, at jeg i hans hele Optræden ved denne I

hed kun kan see en for „el æret zoologisk Publikum" be!

Komedie, — betvivler jeg imidlertid meget, at jeg kan ha*

Fornoielse oftere at deeltage i den; jeg har bedre Ting ,i

mig for og „Videnskabelige Meddelelser" bedre Brug fur

Spalter end lil Gjendrivelser af Kroyerske Forvanskning

Spidsfindigheder.



Mindre Meddelelser fra Kjobenliavns Universitets

zoologiske Museum

Prof, Japelus Sleenslrup, og Dr. Chr. Lutken,

1. Om Thalassina anomala (Herbsi).

(Hertil Tab. VII. figg. 2 A— E.).

(Meddeelt d. 18de Dec. 1861.)

Hr. Kammerjunker, Premierlieutenant F. v. Hedemann.
Tiden Overbestyrer af Minerne paa Oen Billiton i Sun

sirædet, en Mand, der forener Iver for Naturforskning med v,

Interesse for Fædrelandets Samlinger, og hvem Universitetsmni

allerede i flere Aar har kunnet regne iblandt sine særlige \

yndere, har til forskjellige Tider indsendt Samlinger af hoi

'^g lavere Dyr fra Sundaoerne, navnlig fra Java og Billit

'*'vse [ndsamlinger have havl saameget storre Betydning

^'">«ol, som Indien og de indiske Ger i det Hele taget h

''' *'<• i danske Museer svagest og ufuldstændigst repræsenter

•i'i'le, saa at vi have kunnet glæde os ved ad denne Vel

'Tholde mangen vigtig Typ, som for aldeles manglede i

ernærende Samlinger. Uden her at dvæle nærmere ved

enkelte Arter, som have været nye for Museet, og hv(

mangen en turde ved nærmere Undersogelse ogsaa vise

"J" for Videnskaben, (saaledes navnlig blandt de sendte Kr



tigere Forogelser, Museet ved Hr. Kammerjunkerens Ve!

har erholdt, her blot nævne: Halvaben Tarsim spi

(Pall.), hvoraf (vende særdeles smukke og i Spiritus

varede Individer, en Han og en Hun, indsendtes i 1859, ti

fuldstændige og meget smukke Tigercranier, modtagneil'

den meget interessante Edderkopslægt: Callommata, en ni;

ligFerskvandsnemertine, flere Rækker af Udviklingsfo

oplysende forskjellige Insekters Forvandlingshistorie, med ;

I en af disse Sendinger, modtagen i 1861, var der -

fem Exemplarer af forskjellig Storrelse af den for c. 60Aar v

afHerbst*) beskrevne og afbildede, men endnu, som det .\^

i Europas Museer sjeldne Cancer anomalus^ paa hvilken Latre

siden opstillede sin Slægt; Thalassina. Herbst vidste i

hvor hans Exemplar havde hjemme, og da man senere

troet at kunne henfore den af ham givne Fremstilling il

ved Chiles Kysler levende Art, troc vi udtrykkelig al f

fæste Naturforskernes Opmærksomhed paa det Beviis for

Forekomst i Sunda-Archipelagct, som ved Kammerjunker I

dem an ns Sending er givet. Det synes iovrigt lidet rinit

at det skulde være den samme Art, som lever baad«

Sunda-Oerne og ved Chile; og vi ere derfor tilboielige
n

troe, at man med Urette har forenet to meget nærstaa^

Former til een Art.

Der synes ikke at være Grund til at betvivle, at He^

har havt den samme Art for sig som vi; sammenligoes
i

Afbildning og Beskrivelse med det storste af de forelig.

Exemplarer, der er henved 6" langt og er en Han, »^^

Herbst's var henved 9" langt og rimeligviis har \<ero

Hun, vil man finde, at Beskrivelsen passer godt, naar

seer bort fra nogle mangelfulde Udtryk;
Afbildningen

er

god, skjondt lidt raa eller skizzeagtig ; mindst heldi er r



sJillingen af tredie Fodpar og af den sidste Halering. De

ydre Fcilchorn ere aldeles udeladte. Formodentlig er Afbild-

ningen udfort efter et liirret og ved Præparationen noget nais-

dannct Exemplar, og baade Kroppen og Halen derfor frem-

stillede som altfor fyldige; saaledes er f. Ex. den næstsidste Hale-

ring bredere end den er lang, medens den hos vore Hunner i

hl huleste er lige saa bred som lang og hos Hannerne lictydc-

lik' smallere. — Der synes ikke at være nogen Regel fur, nm «1*m

IT lien hoire eller venstre Forfod, der er meest udviklet.

Shirrelsen af de foreliggende Exemplarer (Legemets lotal-

is-ngde fra Spidsen af Rostrum til Endon af Halen) ligger mellem

licnved 6" og 21"; de 2 ere Hanner, de 3 derimod Hunner*).

Kjonnet kan erkjcndes ikke alene af Kjonsaabningens Religgen-

hed i Hofteleddet paa femte Fodpar hos Hannerne og paa tredie

hos Hunnerne, men ogsaa af Formen af andet Halefodpar, som

hos Hunnen blot er tveklovel og saavel i Bygning som i Stor-

relse slemmer med det folgende Par, hos Hannen derimod er

treklovet, idet den indre Green tiover sig igjen, og længere end del

folgende Fodpar, altsaa ogsaa længere end hos Hunner af samme

Storrelse. Forste Halefodpar har derimod omtrent den samme eien-

dommelige, næsten skecdannede Form hos dem begge, men er —
som man vil see af nedenstaaende Maalangivelser — ogsaa for-

holdsviis slorre hos Hannen. Hos nogenlunde udvoxne Exemplarer

^il man ogsaa finde en tydelig Rjonsforskjel udtrykt i Formen

af Halen, som hos Hunnen er forholdsviis tykkere og kortere end

fios Hannen, hvor den baade er mejret smækker ok næsten dobbelt
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saa lang som Skjoldet. Derimod er det tvivlsomt, om der i For-

men af forste Fodpar vil vise sig at være nogen bestemt Forskjel:

Henseende er en stor Variation, saaledes at de to Saxe hos

samme Individ snart tunne være temmelig eens (B $), snart

meget forskjellige (A <^); man kan vel med Sikkerhed antage, al

den mcest udprægede Form (som i A $, hoire Klo) kun vil findts

hos fuldkommen udvoxne Individer, og at meget unge allid »ille

have dem af den mindre udprægede, sraækkrere Form og miodre

forskjellige indbyrdes: derimod er del endnu uvist, om Hunnerne

have en mindre udpræget Form af den storre Klosax end Hannerne.

Man vil imidlertid see, at Individet D (som er en Han) hardenne

Fodform ligesaa udpræget i det mindste som det lidt slorre Individ

C, der er en Hun , men at det ikke saa lidt storre Individ B.

ligeledes en Hun, i denne Henseende staaer paafaldende tilbage.

Foruden afHerhst er den foreliggende Form bleven afbildci

ch*») og afDesmaresl***) i

(
afThalassmai

pionides, hvilket Artsnavn, ifolge Le ach, forst skulde være gi>"

Lamarck i et Manuscriptcatalog over Pariser-Museets Samlin

Krebsdyr. Leach angiver om dens Forekomst „ftflW«' »»

mari.^ ved hvilkel Udfrvk der vistnok kun kan forslaaes

Hav i den mere indskrænkede Betydning af delte Ord, allsaa

.amme Hav, hvorfra Kammerjunker Hedemanns
Exemplarero

ere : Leach Ulfoier, at han besad en Tegning af en anden md.sk

f'om var raeddeelt ham af General Hardwicke. Debma
^^

givelse „habile les mcrs des Indes" er vistnok rigtig, men formo

h- li esom hans \rtsdia mose laant hos Leach og beviser d-

y. 2 Bogslaverne A
rkningen opregnede Ind

E henpege

^

Kjo.
og^aa er an-

eller
venS'

Om den albii dede Klo
s det sto--^

SlillinK. A'

Ile de andre F.g

r andel Fodpars Haana_..
eFodP«^^"

scellany(18l7 ) HI. p. 27 1. 130.

202, taU^^^-



del Spurgsmaal, hvorfra det eller de Exem-

riser-Miiseet dengang besad, og efter hvilke

auniaeue Ihalasstua scorpiouidcs ira Chile ^ = ^

J er iii lr;i tleii

indiske Art og fra de ovennævnte Forfatteres forskjollig

Art, og vi stottc os i denne Henseende ikke alene paa den

ligheder, som en Sammenligning mellem Afbildningerne synes al vise,

.11 der virkelig maa finde Sted. Samtlige Fodpar synes nemlig hos

Jer navtiligen træder tydeligen frem i forste Fodpars „Haand" og

„tinger*, men meest dog maaaskee i andet Fodpars „Haand",

som hos den indiske (Fig.A*) er næsten ligesaa bred som lang, naar

Ungden maales langs med Leddets ovre Rand, men hos den

Lhileniske altid fremstilles som betydelig smallere. Dernæst

^'>er M i I iie-Ed w ard s's Afbildning en Loddenhed paa Undersiden

•*' ILiiens Ringe eller vel nærmest af disses Rande, i Sammenlig-

kjen.ll.

r;
ire nat.uelle

..-;;„:

jnimaux sans vertel.res, t. V.

eeu Exemplmer var .lengans :„:;:

e her angives noget Hjem for Arten,

cro.«m,tI.p.51.(lH06)

emplarer fandtes i det 1

; heller

ZVl du

le animal, é

.1, pi. 18 1

;trée, pi. 48 6g. 1. (J i

Bg. 4 (copieret i formindsket

l'teten til Chile). Alphonse Milne-Ed wards
ces natmclles, 4'éme serie, t. 14 tab. 16 f. 6.
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niende Haarbeklædning er at kalde særdeles sparsom. For at

kunne opstille en Diagnose for disse to Former vilde det imid-

lertid være nodvendigt at kunne sammenligne dem umiddelbart,

men desværre findes intet Exemplar af den chileniske Thalm-

sina her i Byen. — Er der begaaet nogen Feil, synes denne at

bestaae deri, at da man i Paris fik Exemplarer af en Thalatm

fra Chile, henffirtes disse til samme Art som de ældre ExempUrer,

der henstode uden Lokalitetsangivelse, idet man oversaae, at det

andetsteds fra (nemlig ved Leach) var godtgjort, at Artens oprinde-

lige Indhold var ostindisk. Saaledes fik da en ostindisk Art

Chile til Hjem, og den chileniske blev navnlos. — Naturligviis er

her forudsat, at denne sidstes Lokalitelsangivelse er fuldkom-

men paalidelig.

1 Nærheden af Singapore fik Dana en lille Thalai$iM*i

hvis Længde angives til 2>", hvori dog rimeligviis ForfodderDe

ere medregnede; den er allsaa en Deel mindre end vore min

Individer. Del kan neppe betvivles, at denne Th. gradlis er eo

Unge, ja det forekommer os endog meget rimeligt, i

Ungen til Th. anomala. Vel vil man herimod kunneir dvende,atSkjol-

del hos Da nas Art er glat, at de ydre Fol ;
Svobe er U

forste Fodpar mere langstrakt og smække lærkere loradW
|

sin ovre Rand, og at det sidste Halelbdpar fremstilles
so«

j

lidt længere end den sidste Halering, medens det hos det nu"
»^

j

af de foreliggende Individer af Th. anomala endnu er Ml '^^^ ,

end denne; men tages det i Betragtning, at hos de foreligge" .

»

Exemplarer er Skjoldet allerede mere glat, Anlennesvoben
forh«^^^^

viis længere, fiirsle Fodpar mere langstrakt og smækkert og^s^^^

Halefodpar lidt længere end hos de voxne, synes <^<'^ ^*"^'^''""^j.
i

fleste Henseender al lade sig ret naturligt indordne i

^'^^^^^ [

mala. Formrække son. d.i v„gst.> hidtil kjendte Led af e"
.

indtil videre sknll. . d-H..; v.,-. t.lhoie.ige til «'
-ta.''

^

*) Exploring Expedilion, Crustacca 1. I. p- 514,
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Arternes Synonymi vil derfor rimeligviis vise sig at va

i. Thalassina anomaia (Herbst).

1804. Cancer (Astacus) anomalus Herbst: Naturgesch.

Kiabhen u. Krebse III. 4'" H. p. 45 tab. 62.

1806. Thalassina scorpionides Latreille: Genera Crust

et iHsect. 1. I. p. 51.*)

1817. Thalassina scorpionides (Lmk.) Lcacb: Zoologi

Miscollany t. III. p. 27 tab. 130.

1818. Thalassina scorpionides Lamarck: hist. d. anima

s. verlcbres 1. V. p. 217-

1825. Thalassina scorpionides Dcsmaresl: Considératio

eic. p, 202 t. 35 f. 1.

1852. jun.? Thalassina gracilis Dana: Explor. Exped. t.

p. 514 (, 32 f. 5.

Habil. Mare Sondaicum.

— . • . . Thalassina scorpionides Guérin: Iconographie

18. fig. 4.

1837. Thalassina scorpionides Milne-Edwards hist.

Crust. II. p. 316,. Regne animal edit. ill. t. 48. f. 1.

1860. Thalassina scorpionides Alph. Milne-Edward
Ann. se. nat. 4'^'"« serie 1. 14 pi. 16 f. 6.

Hab. Mare Chilense.



2. Forelobig Notits om danske Ha v-K rebsd) i

(Meddeelt d. 18de Dec. 1861).

Sombckjendt har Hr. Prof. Kroyer i den afProf.Schj

udgivne Fortsættelse af „Naturhistorisk Tidsskrift« beslre^

Arter af Afj/m-SIægten, nemWg Mysis flexuosa (Mull.), Af.tu

Thoraps., M. cornuta Kr. , M. oculata (Fabr.), M. laiitm

og J/. arctica Kr.; de 3 sidste af disse forekomme ved (.

land, de 3 forste samt M, inermis Ratbke ved de danske K;-

Blandt de til Universitets-Museet indsamlede danske M;-

savnes endnu iW.tnermu, derimod forefindes ikke alene de 3

dre ovennævnte Arter, af hvilke f. Ex. Mysis vulgaris er la-

Mængde af Hr. Stud. med. H 6 r r i n g i Kallebodslrand og M- f«

af os i Svendborg-Sund paa nogle Favnes Dybde nn

Florideer i betydeligt Antal, men desuden 3 for den

ske Fauna nye Arter, nemlig 1)
M.latitmsKv.iM.mixtamh

somerindsendtaf Pastor Jacobsen fra Samso ogafHr.Hur

taget i Oresundet; 2) en allerede af Ly ngbyekjendt Art, son

ene af os har taget ved Samsii og Hellebæk, og som synes al

identisk med eller dog at komme i Nærheden af Mysis >h

Norman; og endelig 3) en, saavidt vides, ubeskreven,
ir^

vore andre Mysider meget forskjellig, men raaaskee nærm^-'

M, arctica staaende Art, hvoraf vi have erholdt nogle E|

piarer i Svendborg-Sund og ved Samso. En nærmere

^^ ^

af disse Former forbeholdes til en anden Leilighed, mj^^^^^^

lade os allerede nu at stille den Opfordring til ^o"^«

"'J^.^^^

riske Studerende, at de ville benytte den Leilighed, der maat e

^^

sig, til at indsamle danske Mysider til
Universitets-Mus«^^^

^^

disses eventuelle Bearbeidelse kan blive baseret paa

stændigt et Materiale som muligt.
.^^^jj

Af de danske Mysider synes der altsaa i
det m

c , : Hpn arktiske Zone, "«» \være to, som ogsaa forekomme i den arktisk
^.^ ^

cor««.« Kr. og ^f. „ux.. Lillj.; og da det i den s.

vakt stor Opmærksomhed, at (lere arktiske
Saltvaod^k
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fundne i Ostersoen og i de store svenske Indsoer og Fjeldvande*), vil

del ikke være utidigt, allerede her at gjore opmærksom paa, at der

blandt de i de senere Tider ved Danmarks Kyster og tildeels

langt ned i vore Sunde fundne Krebsdyr ere ikke faa arktiske For-

mer, d. V. s. saadanne, hvis Udbredning man tidligere har an-

taget ikke strakte sig meget langt nedenfor Polarbæltet, f. Ex. Pa-

gurut pubescens Kr. (Samso), Hippolyte Sowerbei Leach (Samso),

LeucoH deformis Kr. (Store Belt, ved Ur. Horring), Phryxut ab-

dominalis Kr. (Store Belt og Middelfart Sund), Pontoporeia femo-

rata Kr. (P.affinis Bruz.) (Oresundet, Store Belt samt mellem Lange-

land og Thuno), Phoxus HolbiilU Kr. (Middelfart-Sund, Svendborg-

Sund og Store Belt), Gammarus dentatus Kr. (Hellebæk, Samso)

og Gammarus Sabini Leach, der vel ved vore Kyster i Reglen er

roegel lille, men som dog hidtil intetsteds er sogt forgjæves

(Hellebæk, Samso, Middelfart- og Svendborg-Sund samt Store

Belt) samt Peltogasterpaguri Rathke (Hellebæk). Dertil kommer paa

den anden Side et ikke ubetydeligt Antal Arter, som tilhore det sy-

denfor liggende, nordeuropæiske eller som det ofte kaldes boreale

Bælte, men hidtil ikke — saavidt erindres — have været anforte

fra vore Kyster, f. Ex. Poriunus pusillus Leach (Hellebæk), Eu-

rynome aspera (Penn.) (Hellebæk), Hyas coarctatus Leach (Helle-

'»æk), Corystes cassivelaunus (Penn.) (Nordkysten af Jylland, Malm),

Gaiathea intermedia Lillj. (Hellebæk), Hippolyte Thompsoni Bell?

(Hellebæk, allerede bekjendt for Lyngbye), H. mutila Kr. (Aar-

huus), £/. pusiola Kr. (Samso), Palæmon antennarius M. Edwards

C*, lacustrit v. Martens) (Kallebodstrand), Athanas niiescens

Leach (Oresundet, ved Hr. Hor ring), Idothea entomon (Lin.)

(Kallebodstrand), Limnoria terebrans Leach (Samso), Ligia ocea-

nica (Lin.) (Samso og Trekroner), Ampelisca macrocephala Lillj.

(Hellebæk, Samso), A. lævigata Lillj. (Samso), Haploops iubicola
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og H. carinata Lillj. (Hellebæk) samt Dexamine k

(Aarhuus-Bugt og Odense Fjord). *) En fuldsi

nelse over de danske Havkrebs forbeholdes

en folgende Aargang.

(Meddeelt d. 18de Decb. 1861.)

Da senere Aars Bestræbelser have bragt os adstillige Op-

lysninger om de Forandringer, som Fiskene undergaae i

Væxten, og det har viist sig, at kan der end sjeiden være

om en egenlig Forvandling (Mctamorphose), saa ere Forandrin

dog ofte betydelige nok til at man har kunnet miskjende Dn

og ansee dem for at tilhore andre Arter og Slægter end de

Voxne, saalænge Overgangsformerne endnu vare ubckjen

Det er ikke vanskeligt at forudsige, at der i
Fiskeklassen

«

blive opdaget mange Exempler paa saadanne ikke ubety e

Omdannelser af Artens Udseende og Charakteer, der ville p

parallelt med Dyrels Freraskriden i Væxt fra Unge Ul Voi'J

og som et af de ikke ganske faa Exempler, der i
denne

^^^

slaae til vor Raadighed, skulle vi her meddele nogle JagW^^

over de Forskjelligheder, som Ungerne af de tre nordis e

I I Odense-Fjord og S vend bo -g-Su nd ere
»"°7";j,,b^,

af Museets Bcslyrer og dets Assistent i
Forening; ve

_ ^^ ^^^^

Middelfart-Sund af Sidstnævnte alene; ved
^^^^^^^^^^ ho'

i OrTsulderaV Samint! Vaml a'f Ve Heirer
LandvffsenscanJ-

CV. ed al gLlJe Cephalacanthus , Archivio per la

^"'''j^JJ;^^,^

Ferrari e itf, Lessona, I
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ter af Slægten Aspidophorus frembyde i Sammenligning med do

udvoxne Former.

I Svendborg Fjord erholdt vi ifjor Sommer et lille i" 2'" langt

E\emplar af en Panlserulk Aspidophorus; al det er en Unge af A.

cataphraclus (Lin.) (^A. europæus Cuv.), kan vistnok ikke betvivles,

uaglei den viser adskillige ret mærkelige Afvigelser fra de denne

Art, som udvoxen, tilkommende Charakterer. Den er saaledes

mere sammentrængt i Legemsbygning eller har en mindre langstrakt

Legemsform end senere; medens Forholdet mellem Totallængden

og Legemels stiirste Brede hos de Udvoxne er som 1:4|, er

det hos den lidt meer end tommelange Unge som 1 ; 3^. Mere

mærkelig er imidlertid vistnok den Omstændighed, at Snuden springer

forholdsviis mindre frem foran Munden end hos de Voxne, samt

~ hvad dermed staaer i Sammenhæng og Samklang — al Snude-

lornene, som senere ere rettede stærkt tremad, her have en mere

opret, næsten lodret Stilling; det forskjellige Physionomi, som

Hovedet derved faaer, udtaler sig ogsaa deri, at medens Oiehu-

lens Diameter hos den voxne Panlserulk indeholdes ikke saa lidt

over 1 Gang i det foranliggende Snudeparti, ere disse to Diraen

sioner hos Ungen ligestore. De forreste Snudelorne ere

iovrigt svagere udviklede end hos den Voxne, men derimod ere

Pandens og Nakkens Tornkamme samt Kroppens og Halens

Skjælkjole forholdsviis mere udviklede, og de af dem dannede

Takker eller Torne, navnligen paa Forryggen og Halen, langt

mere fremtrædende hos Ungerne end hos de Voxne, hvilket

'laturligviis ogsaa bidrager betydeligt til at modificere Dyrets al-

mindelige Udseende; endelig bemærker man, at Haleryggens

uparrede Skjælkjol hos Ungen tydelig er doppelt næsten lige til

Halefinnen, skjondt den bæres af en uparret Skjælrække. Skjæg-

Iraadene paa Hovedets Underside ere aldeles rudimentære, Farve-

tegningen derimod livligere ved den stærkere Modsætning mellem

<le lyse og mtirke Farvebælter. Dernæst befandtes Bugfinnerne

at være forholdsviis lidt længere hos Ungen, hvor de naae til det

s.vvende Skjæl (ind.) i den langs med Bugens Sidekanter lobende



Stjælrælike 5 regnet fra Axelhulen ved Brystfinnernes Inserlion;

hos de Voxne naae de i det hiJiesLe til det femte Skjæl. I An-

tallet af de forskjellige Finners Straaler samt af Skjælle

forskjellige Skjælrækker og disses Fordeling foran, paa I

og mellena de forskjellige Finner, have vi derimod — el

hyggelige Tællinger af disse Forhold hos fire udvoxne Exempli-

rer — ikke kunnet finde nogen af Alder og Væxt betinget For-

skjellighed. Alligevel synes det, at Gattet ikke har gam

samme Beliggenhed; hos de voxne Exemplarer ligger det

med det tredie Skjæl i hver af de to Skiælrækker, son

Bugens Sidekanler, regnet paa samme Maade som ovenf(

Ungen derimod i det Linie med femte. Herved er rigtignok

mærke, at man hos Ungen maa medregne et tæt ved Axelhulen lig-

gende, med Kjol velforsynet Skjæl, som hos de Voxne er rykkel nop«

fremad og indad og derfor ikke tælles med blandt de Skjæl, s«

danne Bugens Kanter, hvorfor man ogsaa hos Ungerne t«i

elleve, hos de Voxne kun ni eller ti Skjæl i disse Rækker, sa

at Gattet allsaa ikke, som det kunde synes, har flyttet a? «

men kun eet Skjæls Længde længere fortil: hos Ungen fin*

der allsaa iem Sideskjæl foran og sex bagved Gattet, rae «

dette og Gatfinnen, hos de Voxne derimod fire og syv, naarfii

medtager det omtalte forreste Skjæl, der hos Ungen endnu i«

ger i Række med de andre. At en saadan Flytning af Gattet
-

ndsynlig den maaskee >

forekomme a

deraf, at
virkelig finder Sted, synes ogsaa at fremgaae

Ungen kan tælles fire til fem Par Smaaskjæl og sn.«-j^-

mellem Gattet og Bugfinnerne, hos de Voxne kun to

hoist halvtredie Par.
. . j« at hellere"

Maaskee vil man herimod kunne indvenae,
^

at troe paa Muligheden af, at saa væsenlige
Modifikationer^^

^

betinges af Artens fremskridende Væxt og Uddannelse,
e'|

tagelse, som var skikket til i betydelig Grad at ^"^^^'^^^'^
,

mindelige Tillid til Artsmærkernes Paalidelighed,
waat

' ^'

^

antage, at den omtalte lille Panlserulk tilhorte en an



nermaade nær i mange Forliold og f. Ex. i Henseende

nes Straalelal, Skjællenes Antal og Fordeling, Skjapg-

og Hovedtornenes Fordeling o. s. v. lob ganske paral-

Icll med den, men dog i de ovenfoir anforte Forhold afveg fra

(len. Vi antage nu rigtignok, at denn(e Formodnings Urimelighed

<-r tilstrækkelig indlysende af sig selv , men vi troe desuden, at

den lader sig modbevise ad en and(;n Vei. Hvis det nemlig

lader sig vise, al der ved Gronland, hvor de andre Arter, Aspi-

ides) monopterygiu$ Bl.,

hiirc hjemme, findes foruden typiske udvoxne Individer af disse to

Arter tilsvarende Smaaformer, som d er frembyde lignende Afvigel-

M-r, vil det vistnok være beviist, selv uden at man kan fremlægge

»Itn hele Række af Overgangsformer, Led for Led, at disse paa

bestemt Maade afvigende smaa Panlserulke kun ere Ungerne af

<ie storre, at den hele Slægt allsaa er underkastet bestemte,

med Væxten folgende, ikke aldeles ubetydelige Modifikationer.

Al dette virkeligt forholder sig saa, derfor besidder Universitets-

museet netop Beviserne i tre Unger, hvoraf to tilhore Aspidophor

monopierygius, den tredie A. decagonus.

Vi ville forst vende os til Aspidophorous monopterygius ^
da

dennes Unger paa Grund af den enkelte Rygfinne ikke kunne

miskjendes. Universitetsmuseet besidder to saadanne, hidriirende

fra afdode Inspector Mollers Indsamlinger; den ene 35""",

''en anden 38""" lang. Legemsformen er noget mindre langstrakt

«M)d hos de Voxne, og mærkeligt er del, at Halen, som hos de

Voxne er mere bred end hol, altsaa nedtrykt af Form, her er

mere hoi end bred, altsaa sammentrykt; at de ere Unger sees

»f den lavere Hudkam, som forbinder Ryg- og Gatfinnen med

Halefinnen, og som upaatvivlelig er det sidste Spor af en embryo-

nal sammenhængende Finnebræmme. Ligesom hos Aspidophorus

<^ataphractus er Hovedets Physionomi modificeret derved, at Mund-

spalten stiger lidt opad; medens Overkjæben hos de Voxne er



lidt længere end Underkjæben, er Forholdet omvendt hos Ungerne.

Snudetornene ere her rettede mere bagud, Hovedets Sidedele

(Infraorbitalknogierne) langt mere piggede og grubede, Pandens

og Issens Kamme hoiere, og Orbitalkammene danne hver en

lille Torn, hvortil der ikke er Spor hos de Voxne; al Panden

under Væxten hæves noget, medens Issen og Nakken trykkes

nedad, fremgaaer deraf, at Hovedets hoieste Deel hos Ungen lig-

ger over Nakken, hos de Voxne over Oinene. Hvad der maaskee

raeest bidrager til at give Ungerne et særdeles afvigende Id-

seende og megen udvortes Lighed med Aspidophorus $pino»i$i'

mus Kr.*), er den stærke Udvikling af Skjælkamraene paa alle

Kroppens og Halens Skjæl; herved fremkommer der otte Ræk-

ker af stærke og skarpe Takker eller Torne langs henad Lege-

met, ligefra Hovedet til Halefinncn, paa hvilke Steder man hos

den Voxne kun finder butafnindedc Kanter. Brystfinnerne ere

dernæst meget længere hos Ungerne, hos hvilke de, naar

lÆgges tilbage langs Kroppen, naae til det fjortende eller fem-

tende af Ryggens Si^ja^l , hos .1.. Voxne kun til niende; meden.

deres Længde hos disso er \i<^ med Afstanden fra deres Spidse

Rygfinnens Hegjiuklse, er den hos Ungerne raeer end é

Gattet en i!

forskjellig Plads; hos de Voxne ligger det mellem fjerde ^1

femte Skjæl i Rækken fra Axelhulen og udfor Midten af Bugfinnen'^-

hos Ungerne derimod udfor det sjette Skjæl i
^æUken og

Bugfin Afstanden fra

Snudespidsen hos de Voxne indeholdes mere ena

Totallængden, er Forholdet hos Ungerne omtrent som I

Af Aspidophorus decfloonus Bl. besidder Museeic..

,r r. ., • ,. .. .r ...•. r. . Holholl. Skjondl c

en dog I



lydelige Afvigelser fra den udvoxne A. decagonuå, og disse Afvi-

pelspr ere, som man vel af Analogien med de lo foregaaende

sand Mellemform mellem A. decagonus Bl, og den paa et eneste

16 langt gronlandsk Individ opstillede Aspidophorus spinosissimus

Kr.. hvilken vi ikke kunne ansee for at være andet end det yngste,

hidtil bekjendte Stadium af A. decagonus Bl, Hos den forelig-

gende, henved 2" lange Unge er F^egerasformen saaledes paafal-

dende kort og plump, Forholdet mellem Totallængden og den

storste Brede er hos den voxne A, decagonus som 8:1, hos

Ungen som 7:1. Medens Halen hos A. decagonus er nedtrykt

og hos A. spinosissimus iyeriimod sammentry kt (ligesom hos de

smaa Unger af A. monopteiygius), var den her ingen af Delene, men

lige hoi og hred. Hovedet er mere bredt og but fortil og Mun-

den noget opstigende, ligesom hos Ungerne at A. cataphractus

og monopterygius, og i begge Henseender nærmer den sig lil A.

»pinojustmuj, uden at Forholdet dog er saa afvigende fra det

^os A. decagonus som hos denne; medens hos de Udvoxne Snude-

partiet springer stærkt frem foran Overkjæben, og denne igjen

foran Underkjæben, og A. spinosissimus tvertimod har Underkjæ-

ben ragende lidt frem foran Overkjæben og Snuden, — hvorved

denne Art hos Prof. Kroyer kommer i en heel anden Afdeling

af Slægten — ligge disse tre Partier hos den foreliggende Unge

paa det allernærmeste i samme lodrette Plan; Snudens horizon-

tale Forlængelser have nemlig endnu ikke udviklet sig. Nakke-

ornene have mere Form af Kamme end hos den voxne .4. decajonM«

H lobe i Form af en Kjol ned mod Orbitaltornene, og den

|iaa hver Side nedenfor Nakkekammen begyndende Tindingekjol

«T langt mere udviklet og fremtrædende; ogsaa i disse Forhold

T der en betydelig Tilnærmelse til A. spinosissimus. Skjægge-

Iraadene ere derimod vel udviklede, om end ikke fuldt saa lange

som hos de Voxne*). Ligesom hos Ungerne af de to andre Arter

*) Hos de to foreliggende Exemplarer af A. decagonus finde vi en doppelt
'ndtil Midten klovet Skjægtraad paa Underlæben og fire ved Mundvigen,
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og i næsten lige saa hoi Grad som hos A. spinosissimut ert

Skjælkjolene meget stærkt udviklede og danne Rækker af skarpe,

isolerede Torne eller Takker; mellem Halefinnen og de andre

»parrede Finner er Midtliniekjolen tydeligere doppelt end hos d«

Voxne, Hos disse naae Brystfinnerne kun til det fjortende eller

femtende Skjæl af Ryggens Rækker, hos vor Unge til det sextende,

hos A. spinosissimus til det sytten

d

Voxne til det fjerde af de tre Skjæl, i

Sidekanter fra Axelhulen til Bugfinr

ligesom paa Kroyers Afbildning a

voxne A. decagonus ligger Gattet i

Skjæl, hos vor Unge med det fen

efter Undersiigelse af det Kroyerske Original-Exemplar

-

med det 8de; og medens der bagved Gattet, mellem delle og

Gatfinnen, hos den udvoxne A. decagonus ligger 10 Skjælrækker.

findes der hos Ungen paa det samme Sted kun otte, hos i

spinosissimus ifolge Kruyer kun fire. Forrykkelsen af Gatlels

Beliggenhed vilde all^aa være meget betydelig hos denne Arl.

Originalexemplaret af A. spinosissimus er skudt ud i Form af en

fuldstændig indtrukkeii

bagudrettet kegleformig Opsvuln

Tilstand vilde komme til at ligge længere fortil.

det fremgaaer med tilstrækkelig ^^''^'^'^^^

r er anfort, al den orotalle henved 2" lange Unge af A. d^

nus i saa godt som alle Forhold stiller sig som en reen
^

nform mellem den typiske A. decagonus og Kroyers '*

»u«, og at navnlig de Forskjelligheder i
Hovedets og

to storre i en ovre o« to kortere i en nedre
^'^^^'iX^Z^

Unge; Prof.Krflyers Figur af A spinosissimus viser . P
p^^,,,,det b»»

og tre ved Mundvigen, hvilket ialfaW stemmer bedre
^ ,„^ ,j„jg^

A. decagonus end hvad Texten (1. c. p. 351) angiver, thi

^^^^^^^
^^

den omvendt lo ved Mundvigen og 3 paa Underkjæbcn,
^^^^^

.^^

ved en Skrivfcil. - UndersfigeUen af 0''gi««'-Ef'!"7 cki«,gtr»«'l P*

lertid ligesom hos A decagonus en i Spidsen tvekidvel ^^^^^^^
Underkjæbcn og fire ved Mundvigen, de sidste navnligen



Form, Snudens Bygning, Mundens Retning, de parrede Finners

relative Længde, og Gattets Beliggenhed, hvorpaa den nævnte For-

fatter, uagtet han i Begyndelsen var tilboielig til at ansee den for et

ungt Individ af A. decagonus — fornemmelig troede at iiunne heraabe

sig for at „vise dens Artsforskjellighed fra de hidtil hckJLMidIc

Atpidophori^^ kun antyde en Forskjcl i Alder og Udvikling, ikke

en Artsforskjel. A. spinosissimus maa derfor udgaae af Systemet

<ig af den gronlandske Fauna, og den almindelige Regel, som

fremgaaer af disse Iagttagelser, vil vel være den, at de nordi-

ske Pantserulke, som ganske unge, een til to Tommer lange, ere

noget mindre langstrakte, frembyde en stærk Udvikling af Skjællenes

•^ji'i i Form af Torne, en mere opadboiet Mund, en svagere Ud-

vikling af Snudetornene og længere Bryst- og Bugfinner end df

voxne, samt at Gattet hos dem ligger længere tilbage og under

^æxten flyttes noget fortil. Disse Forandringer ere raaaskee meest

A. decagonus^ hvis yngste hidtil kjendte

m er bleven opstillet som en egen Art (A. spinosissimus Kr.);

uligen tilsvarende meget unge Stadium kjendes iovrigt ikke

hos den europæiske Art.



Oversigt

de videnskabelige Moder

storiske Forening

Aarel 1861.

Hr. Professor Dr. A. S. Orsted ineddeelte t

d. Isle Februar. Hr. Prof J. Sleenslrup gav en Oversigte

Familien Cranchiæformes, som senere er offentligi

over det Kgl. Vid. Selskabs Forhandlinger i Febro

p. 69—86. Derefter mcddeclte

Hr. Dr. Litiken nogle Oplysninger om 0. Fr

productus, med Hensyn til hvilke henvises til d

Afsnit af den af Prof. Steenstrup og Hr. Doctoren

givne Afhandling : Nogle Bidrag lil Kundskab om det Ra«"—

Snyltekrebs og l.ernæer (i Kgl. D. Vid. Selsk. Skr. 3ie n.

og mathem. Afd. 5te Bind, p 370-78). n l«r.iB««f

d. 15de Februar. Hr. Prof. Dr. A. S. Orsled meddeelte "»§'«
"|';^^ ,(,!,

om Liquidambar-S]æglen og de dertil horende Arter,

blive meddeelte i Pharmaceutisk Tidsskrift, hvortil derio

Dernæst meddeelte Hr. Prof. J. Steensirup nogle ce

med Hensyn lil tvende tidligere af ham, deels her i

(Aarg, 4855 p. 120), deels i Vid. Selsk. Overs. (Aarg-^^

og 1857 p.

pteropuM og Dosidicus Eschri

Eschricht bleven overladt Universitetets '"<""""""^;g |„vdc tii-



opa; det er maaskee (?)HeIon.s Lollius og rimeli-vns o^s.

n lange Blæksprutter i Middelhavet. Den Erfarincj, ni (

ligeSide af Atlanterhavet, da Ommatoslrephes er en pelagisk Slægt.

Dosidicm Eschrichlii havde Prof. Steensfrup fundet opstillet

i Parisermuseet som værende fra Sydhavet, og da han senere

ogsaa havde fundet den igjen fra samme Localitet blandt de med

Galatheaexpeditionen hjembragte Cephalopoder, kunde der ingen

endelig lykkedes ham at komme til Overbeviisning om, at den

tidligere Angivelse, at den skulde være bragt fra Middelhavet, kun

beroede paa en Forvexling af denne Form med et slorre Exemplar

af Loligo vulgaris. I Parisermuseet stod Dosidicus Eschrichlii op-

stillet under Navn af Ommatostrephes gigas d'Orb. og det opstillede

Exemplar angaves endog at være det af d'Orbigny selv indsendte

Originalexemplar. Det svarer imidlertid aldeles ikke til hans egen

Beskrivelse og Afbildning af Ommatostrephes gigas; foruden at de

Dosidicus udmærkende Særegenheder i Armenes Bygning, som
d'Orbiguys Svede Oie ikke kunde have overseet, slet ikke omtales

i Beskrivelsen af O. gigas, er Rygskallen hos Dosidicus en ganske

anden end den, som efter denne Forskers Beskrivelse findes hos

O. gigas, og endvidere passer heller ikke hans Beskrivelse af den-

at d'Orbigny rimeligviis havde udkastet sin Beskrivelse efter een

Art, men senere maaskee under Kelsens Travlhed hjemsendt et

at have bemærket, al den var forskjellig fra hans f5rste Form.

nere Naaletræer {Abies cilica og nobilis. Salisburia adianthifolia og

Wellingtonia), fremdeles Albildninger af Larix Griffilhii. samt af

Embothrium coccineum og Hodgsonia heleroclita

«aits. Hr. Docent Didrichsen meddeelte adskillige Bidrag til sin

Opfattelse af Plantens Architeclonik. Han havde tidligere meddeell

flere morphologiske Tilfælde, der slutte sig saaledes til hverandre,

dært Hele, og at den er bygget af en Kække af morphologiske



Blad 0^, vel at mærke, kun eet Blad, eller, hvor Bladet ikke kon.

mer til Udvikling, selv at indtræde i Bladets physiologiske Plwb.

Som herhen horende Tilfælde fremvistes nu: 1. Anisodus luriiu,

hvis hele mandshoie Sommerdeel i et bestemt Led i dsnes fra Stok-

men i Midten 1—5'
' lavere end de 5 fremstikkende Ender af!i)rs

saamange deelviis frijrjortc, oventil knopbærende Bladfodder{iiriff-

nodid), der mellem sio;[optaflre den nederste, i Omkredsen i-grnbtd«

Ende af den nu afkastede Deel. 2. En man^eaario; Træstamme if

Coccoloba nvifera. I del haarde Ved kunde ffjennem alle Air-

gende topstillede Bladfodder (internodia supcrposila).

I den ved dette Foredrag foranledigede Discussion deeltoj;

Dhrr. Prof. Steenstrup, Dr. Vaupell og Docent Didrichsm.

. 17de April. Or. Liitke?i meddeelte nogle Uddrag af Prof. Steenstrups ot

hans Fællesarbeide over det aabne Havs Snyltekrebs (Cfliijm««

og Pandarinerne), see ovennævnte Skrift S. 349-94. Derefter fi»

Hr. Prof. Dr. A. S. Orsled nogle yderligere Oplysninger oi

den tidligere her i Foreningen forelagte og beskrevne Bidas

plalycephala, samt om Quercus occidentalis og Q. Suber.

. 24de April. Hr. Docent Didrichsen fremviste et Blad af en CeralowM-

8om ovenfor den almindelige Skededeel viste 2 frie Stipler. H«

antog, at Forekomsten af et saadant Forhold i og for si? beviiif.

at det var et Blad man havde med at gjore, og han meente. -•

dette eller lignende Tilfælde ikke tidligeie havde været omta^.^y

Dernæst forelagde han en Grankogle, der var ham
"'^'^''J*

'
,

Cand. Rostrup med Betegnelsen: „Abies excelsa. En^^"^?^^^

^^

StSvdragere.-' Efter de ydre

rleskjæl (c«rpop%««« R. Br.) vaj J-e

ække, der paafaldende ligne de hos t

I
baade

godtgjort - Hvad den misdannede Grankogle
""^'j^^j^^^jjet "

In M^ZnelU^LTkTt'If Hr"b''a!!ldes ikkTvar go''^^;;^^;;!

nok var meget mærkelig, navnlig fordi denhavde saa tne,

^^^^^

med Stavbladene hos Cycadeerne, men han kun
t|g„rs«>*''

det, end, at denne Misdannelse stod i f«ldko'"'";"/'"f
ha'

med den gængse Opfattelse af Koglen, som med ^^
p„^|..^

satte morphologiske Tydning af IVaaletræernes man

ningsorganer. Retvdf'"?'
^ r c,. . ..... r..ij„i:„ »rkiendte den Beiy
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Kogler virkelig kunde kj 6n lig misdannes paa den Maade, soir

her blev forudsat, rettede det Sporgsmaal til Botanikerne, om dei

virkelig var Grund lii at antage, at det var Sidvsække, som Kogle-

skjællene bare i saa stor en Mængde.

der ved dette Sporgsmaal var det afgjorende; thi Skeden som.saa-

havde med Blade og ikke med Axer at gjfirc, var allerede foi

mange Aar siden den almindelige. For Oieblikkel kom det deri-

mod kun an paa at vise, at et hidtil ikke omtalt Led i Bladdannel-

•en, Stipierne, virkelig landtes, og han maatte benægte, at Ur

Meddelerens og Pr. Lulhens allerede ovenfor anforte Fællesarbeide

(.S. 398-418).

Derefter fremviste Hr. O Mdrch nogle levende Exemplarer af

en Arl af Dreissena-Si ægten, D. polymorpha, fundne af Ur. War-

ming i Peblingesoen; tidligere vidstes den her i Landet kun at

være funden i Kielerfjord og Eideren. Han tilfoiede historiske

Oplysningerom denne Arts Udbredelse i IVord- og .Mellem-Europa,

Andeel i denne Udbredelse.

Vovcniber. Hr. Prof. Reinhardt holdt et Foredrag over den store

ostafrikanske Vadefugl, Balaeniceps rexGould, og sogte at vise, at

den i hele dens ydre og indre Bygning (saavidt denne sidste var

bekjendt) sluttede sig nærmest til Slægten Scopus. Da R. har

meddeelt en Fremstilling af sine Undersogelser om Balaeniceps i

Overs, over Vid.Selsk.Forh. i Marts 1861, er det tilstrækkeligt her

at henvise til denne for yderligere Oplysning.

Xovomher. Hr. Prof. J. Lange meddeelte paa sin Broder, Hr. Cand.

theol. Jtf. Langes Vegne endeel Bidrag lil Danmarks Flora (see

Side 1) og dernæst paa egne Vegne en Fortsættelse af sine tidli-

ecember. Dr. C. Luihen meddeelte en Oversigt over den fOrsle Af-

deling af et Fællesarbeide af ham og Prof. Reinhardt indeholdende

Bidrag til Brasiliens Krybdyr- og Padde-Fauna (see S. 143).

December. Hr. Prof. Dr. A. S. Orsled holdt et Foredrag over Cen-

tralamerikas og Mexicos Myrsineer (see S. 117).

Derefter meddeelte Prof. J. Reinhardt en Notits om Fiskeslæg-

ten Alepisaurus Lowe. Denne mærkelige, forsi fra Havet omkring

Madeira beskrevne og hidtil kun i faa Exemplarer bekjendte Fisk

var af Opdageren bleven henfort til Makrelfamilien og navnlig an-

seet for nærmest beslægtet med Trichiurus og Lepidopus, idet den

tilligemed disse to Slægter og fremdeles Slægterne Gempylus og

Thyrsites skulde danne en lille underordnet Gruppe indenfor



Makrelfiskene, ved hvilke disse bragtes nærmere til Baandfiskftif

Senere var ingen ny Undersogelse af Alepisauren foretaget indtil

1860, da Dr. A. Gunther foretog en saadan, ved hvilken han

kom til det Resultat, at denne Fisk maalte henfores til Siluroiderne

og at den afgav det forste Exenipel paa en pelagisk Siiuroid, w

feilet ved et ansee Alepisauren for acanthopteryg, at Rygfinnri«

Straaler i Virkeligheden vare leddede, skjondt der rigtignok ko«

var ganske faa (3-4), meget lange Led i hver Straale, og deeli

troede at have opdaget, at der intet Suboperculum fandtes, menit

dette Gjællelaagsstykke erstattedes af det megetstorelnteropercuium.

Paa Opfordring af Hr. Prof. Pelers i Berlin havde Mnharåiu

bekjendt) var det eneste Exemplaraf denne Fisk,

fanget andetsteds end i Havet om Madeira. Ved

sogelsehnvdedel viist sig, at det var urigtigt, ns

at der intet Suboperculum fandtes hos Alepisaureu,

virkelig etsaadant tilstede, som rigtignok ikke var stort, m

kommen tydeligt adskilt fra det mange Gange stoire Inter

lum. Fremdeles havde H. fundet, at Kygfinnens Straale

vare leddede, saaledessom Gunther havde angivet, men a

afvege fra de sædvanlig leddede Straaler hos de malac«

Fisk derved, at de ikke vare hule. Da Mangelen afetSnb

lum vistnok havde været den væsentligste Stotte for Dr.^J

eiendoramelige Opfatnir



den nordliffp Form kunde faae IVavne

kunde imidlertid synes, at denne Art i

fra L. vulgaris ved J. E. Gray, der i

Brit. Mus. Part. f. Cephalopoda 1849 u

ken han, uden nærmere Bete<fnelse af Tentakelforholdet, har ud-
styret med en Hob af Synonymer og Afbildninger, der netop til-

komme Lo/150 tulgaris Lam., samt med „Hab. Atlantic and
Mediterranean". Af denne sidste si^cs Brit. Mus. at besidde flere

Individer, der dog alle vare fra de engelske Kyster; af L. nrgUcIa,
der skulde blot være fra „Atlantic", havcfe Museet fire, hvoraf den

„Oalmatia". Ligesom disse fire Lokaliteter antyde, at han havde

ledes vises dette endmere ved den citerede Figur af d'Orbigny, som

Figur af d'Oibigny, som han iforveien tilligemed aliede andre her-

foreiaae, mecnte Steenstrup at kunne slutte, at Grays L. neglecta

Vistnok er L. tulgaris Lam., og at Loligo magna hos Gray maa-
skee væsentligst var grundet paa engelske Individer af Loligo

kom L. tulgaris. Lo%o-Slægten optræder saaledes hos os ialfald

med 3 Arter: L. Forbesii Stp., breticeps Stp., og media Linn.

Lam. (ligesom man i Middelhavet undtagelsesviis har truffet L, For-
Usii); de danske Kysters andre Blæksprutter ere: Sepia ufficinalit

l'inn., Rossia sp , rimeligviis to Arter. Sepiola Rondehti Leach?,
Ommatostrephes lodarus R a f

.
, Onycholeulhis Banksii LichU,

hvortil endelig kommer den gjentagne Gange strandede Architeu-
ihis monachus; den danske Kyst vil altsaa kunne frembyde om-
trent 10 Blæksprutte-Arter, alle af Decapodernes Orden.

Samme meddeelte derefter nogle Iagttagelser over Ungerne af

de tre nordiske Aspidophorus- Arier (^A. calaphraclus, decagonut

ee Side 276).
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lidenskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn,

Aaret 1862.

Udgivne af Selskabets He

Mo.Bot. Ga
1902.





Indhold.

EiH^rnes Fuglefauna med Bemærkninger om Fuglefangsten af Syssel-

^ mand H. C. MullerM Falsters Vegetation af Provst H. P. Q. Koch
Bidrag til det vestindiske (iiiges og navnligen til de dansk-vestindiske

Oers Herpetologie af 7J Reinhardt og C. F. Liitken

•Nogle nye Krybdyr og Padder, beskrevne af Dr. phil. Chr. Lutken (Hertil

Tavlerne I og II)

^^,,^J*^ysning af Bidens platycephala Ord. af A. S. Orsted (Hertil Tav-

lerne HI og IV)

Iagttagelser angaaende Blærebændelorme. Af Dr. H. Krabbe (Hertil

J*«e V)
,

--^e Bemærkninger om Narhvalens Stodtand af /. Reinhardt
Oversigt over de videnskabelige Moder i den naturhistoriske Forening



. fle. I Cydodus fasclatus.Ltk.; flg. 2 Delma MUleriU

fulchella Gray? var. striolataLth ; fig. 4 Pterophrynu

flg. 5 Onychocephalus Westermanni Ltk.; fig. 6 Eydr

. Analyser af Biclens platycephala, B. radiata og B. \

. Krogkrandse og Kroge af en hos Mulvarpen forekomi

(1— 3). lignende af en Bændelorm af en Ræv (3—

dyrets Muskeltinte (6—8), Kroge af Cysticercus celb

(9—10) og af Coenurus cerebralis af en Oxe (11— 15

Ligesom ved Udgivelsen af de tvende foregaaende Aatp"'-'

saaledes maa Redactionen ogsaa ved Udgivelsen af denne A

gang med ErVjendtJighed bringe i Medlemmernes og LiP>f

Erindring, at Udstyret med de saa hoist fornodne Tavler >*>

ligen skyldes de Understottelser , hvormed det hoie Rullusn
-

sterium (100 Rgd.) og det Kgl. Videnskabernes Selskab (150 R-^

gunstigt have fremhjulpet Foreningens Bestræbelser.

Da med indeværende Aargang det Treaar er udlobet. h^

det Kgl. Videnskabernes Selskab havde lovet at yde Foremn.r

sin Bistand med ovennævnte Sum, og da der neppe er

til at Selskabet umiddelbart kan fortsætte sin Underslollelse,

J

det Redactionen kjært at kunne meddele, at det ho.e K""«^

ministerium paa Bestyrelsens og Redactionens '^^'^^''^^

Andragende gunstigst har tiistaaet en Understottelse af 200 f

for Aaret 1863-64.



videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1^62. r.i„ .,..,.i..i..s...u..H... :Vr. 1-5.

Færoernes Fuglerauna

"e Bemærkninger om den færoiske Fuglefauna , sora her mcd-

<l«les, slotte sig til Erfaringer, der ere samlede i en længere

Aarrækfce, og skylde tildeels Andres Opfordringer deres Tilbliven.

Som indfodt Færing har jeg havt den bedste Leilighed til

^l iagltage det eiendoramelige Fugleliv paa mine fædrene Oer,

ssml til stadig at besoge de Steder, hvor jeg kunde vente storst

l^'^bytte af mine Bestræbelser for at lære dette at kjcnde, og

lien Interesse, hvormed jeg fra min Barndom har omfattet den

"»'g omgivende Fugleverden, har jcvnligen faaet ny Næring i de

"»«"ge Opfordringer til at skaffe færoiske Fugleskind og Fugleæg,

som fra forskjellige Sider cre blevne stillede til mig.

J^'g troer derfor, skjondl jeg ikke har Leskjæftigel mig med

Ornithologicn
i sin Heelhed, at have el tilstrækkeligt Kjendskab

de færoiske Fugle, til med nogen Berettigelse al kunne ud-

jslaae for, at de Oplysninger, sora.

J*8 her meddelei

'^^«vet om Hp„

paalidelige. Hvad der tidligere

færoiske Fuglefauna af Lucas Dcbes, Landt,

^raba og Adjunkt (nu Pastor) A. Holm har jeg stadigt havt for

fe Aar, i hvilke jeg har samlet de her meddeelle lagt-



tageiser, og naar jeg i et eller andet Punkt afviger fra dem, er

det kun, fordi jeg troede at have overbeviist mig om, at der i

slige Tilfælde var indlobet en Feil i de ældre Angivelser.

Da de tamme ITuusfugle ikke ere optagne i den eflerfcilgende

Fortegnelse, skal jeg her endnu kun med Hensyn til dem arifdrr.

at der paa Færoerne holdes Gjæs, Ænder og alminilt'lisf M""«

i Mængde, fremdeles nogle faa Dorkins og cochincliiiiosi-ki I!

Kalkuner, Duer og Kanariefugle.

I. Rovfugle.

. Hallaetus albicilla (Linn.)

Dansk: HavOrn, Ftskeorn,

FærOisk : Orn^

•oerne og hore ikke til d«

Fugle, som stadig opholde sig her; men jeg antager, al p«

en enkelt Undtagelse nær, er det Falco albicilla, som man af o?

til har bemærket her.

Sagnet fortæller, at et Par ynglede paa Tindholmen »f

Vaagoe paa en Tid, da denne Holm var beboet af een Famn-

En- Dag havde et lille Barn leget udenfor Huset; Ornen >

-

ned paa det os forte det hen til sin Rede, overst i en a

flnrtps oaa Holfflf^

utilgængelige Tinder d: Klippespidser ,
som unuc v

og som endnu benævnes „Arnatindur«. Barnets Moder, som o^^

dagede Ornen med sit Bytte i Kloerne, ^''^''^"^'' ^'''

""^^^IZ^^'^
den farlige Vei lige til Reden, men Ornen havde allere e

^^

--

Barnets Oine ud, forinden hun fik frataget den sit Rov.

. , ^ ... «... K^rt fM Tindholmei).
'^^^

Aarsag skal Familien være flyttet bort tra n"

er ubeboet.
^ ^Pg,8g

Man har ogsaa en Fortælling om, hvorledes en

det det sprang oh
skal have slaaet ned paa et Faar, som, i



en itu, da den havde slaaet den ene Fod i Faarets Ryg og

Del er foriivrigt ikke usandsynligt, at Orne tidligere have

inr, hvor der Jindes mange utilgængelige Steder i Klip-

1.1 hvilke de kunne have byggel deres Ueder.

ni anlrufne paa Aadsler og bortkastet Fiskeaffald , men

lUe nogen bestemt Erfaring om, at de have dræbt Lam

-!'•, skjondt man har fortalt mig det, hvilket heller

usandsynligt.

I vi Huusraad imod Guulsot bruges endnu at drikke

li en Ornekio er kogt, og den, der er saa heldig at

il Orn, opbevarer Rloerne, som blive kogte mange Gange.

I''t skal have været Praxis, at den, som dræbte en Orn,

<1^ ved al indlevere dens Næb til Landfogden, befrie sig for

*lid fra at svare Næbbetold, en Afgift, som senere vil blive

alt (see S. 11).

2. Paudiou haliaotus (^Linn.).

Dansk'. Flodom.

Færoisk: Om.,

icg liar kun seet een eneste ung Fugl, der blev skudt paa

erne i Aaret 1848 og sendt til Universitetsmuseel i Kjøbenhavn.

3. Falco islaiiilicus Brchm.

Dansk: Jagtfalk^

hmoisk: Fålkur,

^»yPP'g; den Ilte Februar 1858 havde jeg et Exemplar fra

tmanhavn.

4. Falco peregriiius Linn.

Dansk : Vandrefalk^

Færoisk: Fålkur,

^^ jeg fra Koliefjord den 16de September 1857.



5. Falco lithofalco Gmel.

Dansk: Dværgfalk, Steenfalk,

Færoisk: SmiriL

opholder sig her baade Sommer og Vinter,

Den er yderst modig og forvoven og skyer ingen Fare, naar

den forfolger sil Rov. Den er derfor ofte bleven fanget ved at

jage og forfolge Stæren ind i Husene. Naar den jager en Flok

Stær, forsoge disse altid at holde sig oven over den og flyve

ofte saalænge opad, at man neppe kan oine dem mere; isaafald

maa Srairilen som oftest give tabt. Er en enkelt Stær saa

uheldig at blive skilt fra Flokken, bliver den i Reglen Smirilens

sikkre Bytte. Andre Smaafugle, som Piblærker og Digesmulter,

gjor den 'naturligviis ogsaa Jagt paa. Sterna arctica bliver ogsaa

undertiden dens Bytte.

Den yngler her og bygger sin Rede i Klipperne, hvortil

den fortrinsviis benytter en forladt Kragerede. Jeg har engang

fundet dens Rede i en saakaldet Ur o: en Masse, fra el Fjeld ned-

faldne Klippestykker. Naar man nærmer sig dens Yngleplads, for-

raader den snart ved sit vedholdende Skrig, hvor Reden er. I Slut-

ningen af Mai Maaned lægger den 4 rodbrune Æg. Ungerne, tagne

ud af Reden, lade sig let tæmme. Naar man nærmer sig Beden,

lægge Ungerne sig paa Ryggen og vende Kloerne opad til
Forsvar.

Naar en adstadig eller bedaget Mand pludselig Vommer

over en Flok stolende Ungdom siger man: „Nu kjemur

iij Sfeåranok« o: Nu kommer Smirilen blandt Stærene.

Dansk : Taarnfalk,

Færoisk: Fålkur,

nplar af, som jeg i .



7. Nyctea uirea (Thunb.)-

Dansk: Sneeugle^

' " - '^nskc sjelden her. For henved 20 Aar siden havde afdiJde

M .Iler erholdt et levende Exemplar, som han forsegle

urne. Delte lykkedes imidlertid ikke, og den dodc

\ lis Forlob. Naar den blev tirret, gav den en hvæsende

l;i lid sig med paatoigende Klappren med Næbet ved at slaa,e

Inderiiæb og Overnæb stærkt mod hinanden.

0|»()e paa Fjeldet ^Kirkebo Rein" har jeg seet en Sne-

u'lf l.aade Vinter og Sommer i Aarene 1849 og 1850. Samme-

<''\> Ml'\ i Sommeren 1855 fanget et Exemplar, og man har til

^mitiir Tid bomærket Qere, andre Steder paa 0erne. Sidst i

Uduber 1657 saaes to i Kirkebi) Rein, og den 25de Mai 1861 saae

see, havde den ikke en sort Plet. Solen skinnede, men det var ikke

•»uligt at komme den nærmere end paa 4 å 5 Riffelskuds Distance,

"g hvor forsigtig jeg end krob. Ok den dog altid Oie paa mig,

''•ildede strax Forkroppen forover og lettede et Oieblik efter at

'fn havde seet mig, om jeg end strax trak mig tilbage. Den

»"Ile sig paa de meest opboiede Punkter, hvor den kunde have

Oversigt over Terrainet. 8 Gange forsogte jeg forgjæves at liste

«''irig fundet Spor af dens Rede.

8. »tus fulgaris (Linn.)

Dansk: lille Hornugle,

^" ^ntelt Gang forekommet her.

9. Otus brachyotus (Lath).

Dansk: Moseugle,

* n havt flere Exempler af; dog har jeg ikke fundet den



Dansk: By svale.,

Færoisk: Sveåla.,

er ikke saa sjelden af og til om P'oraaret, i Mai og Juni Maa-

neder, cnkeltviis. Den 9de Mai lSo8 opholdt en sig ved Thors-

havn i nogle Dage.

11. Troglodytes parvulus Koch?

Dansk: Gjerdesmutte.,

Færoisk : Musabrouir,

er ganske almindelig. Paa de Oer, hvor ingen Rotter og folgelig

heller ingen Katte findes, trives den bedst og er der saa fortrolig

med Mennesker, at den bygger i ethvert Udhuus, helst i de med

Halm tækkede Noster (Baadehuse). Sin muntre Sang lader den

stedse hore, ogsaa om Vinteren. Jeg har hort den synge freidig

i Februar Maaned,

Den paa Færoerne forekommende Gjerdesmutte er i den

nyeste Tid opstillet som en egen Art: Troglodytes borealis. D«"

lægger paafaldende storre Æg end Gjerdesmutten i Danmark.

12. Sylvia trochilus Linn.

Dansk: Spurvekonge^

Færoisk : —
forekommer kun sjeldent. I Oktober 1845 blev et Exeropl«''

fanget og sendt til Universitetsmuseet.

I Septbr. 1861 fik jeg en Fugl, som jeg anlog for S. tro-

chilus, endskjondt dens Maal er storre, end de, som angives for

denne, nemlig: L. 5" Halen 2" Breden 7" 4'".

Dansk: Fuglekonge.,

sees ofte. Midt i October 1852, efter en ostlig »ton

temmelig talrige paa flere Steder. I October 1857



Regulus iguicapillus Brehm.

Dansk: Fuglekonge^

15. Saxicola oeuaiithe (Liniu)

Dansk: Stecnsqvætle^

Færoisk: Stajnstolpa,

hertil ved Midten af April, dog sjclden forend d. lid

^gger den 7 å 8 Æg. Reden, der i)estaaer af Græssir

ndig er foret med Uld, Fjer og Haar, lindes sædvanligl

)e. elier Gjerder som cre opforte af Steen og Jord. H<

: forlader den os igjen.

16. Saxicola rubctra (Linn,)

Dansk: Bynkefug l^

Færoisk : —
den 3die December 1852 seet i Amtmandens Have

17. Erythacus lubecula (Linn.)

Dansk: Rodkjælk,

s ikke saa sjelden om Efleraaret.

' Vinteren i855— 56 forblev en her indtil i Fel

18. jlotacilla atba Linn.

Dansk: Vipstjert,

Fcerdisk: Erla Kongsdottiir,

almindelig her, hvert Foraar og Efteraar, ligesom i



19. lotacilla flara Linn.

Dansk: Guulspink^

Færoisk: Erla h'ongsdottur.

Juni 1828. Jeg har kun seet eet Exemplar, som jeg sendte til

Univérsitelsmuseet.

20. Anlhus riipestris Nilss.

Dansk: Skjærpiber.,

Færøisk: Gråatujtlingur,

er airaindelig her baade Vinter og Sommer. Den 2ode Marts

1861 saae jeg dem parrede og qviddrende paa Fjeldene ved

Velbestad.

21. Aiithiis pratciisis (Linn.)

Dansk: Piblærke,

Færoisk: Gråatujtlingur^

er ligesom forrige en af de almindeligste Fugle her. Den byg-

ger som forrige Art i Huller i Jorden og under Stene, helsl i

Nærheden af Bække og Aaer, og lægger 6 Æg efter Midten il

Mai. Reden hestaaer blot af fine, torre Græsslraa. Pasl i

Holms Angivelse i Kroyers Tidsskrift, at den anlæg?.

r

Keden i Græsset i Læ af en Tue eller Steen, er feilagtig.

Man træffer den ynglende saavel paa de hoieste Fjelde som ved

Strandbredden.

22. Turdus pilaris Linn.

Dansk. Snarredrossel,

Færoisk: Ouinsheåni^

har jeg havt el Exemplar af, som blev tilsendt Dr. phil. Rj^'''-

bolling. Pastor Holm har ogsaa havt en gammel Han skud!

i Decemter 1843.



•23. Turdus iliacus Linn.

Dansk: Viindrossel,

Færoisk : Ouinsheåni^

kommer hertil hvert Fora;ir i April og Mai, endog i Flokke, men
forlader os snart igjen. Om Eftcraarel i September sees den

'!!>r H'-n 2dcn April 1847 vare de ankomne i Mængde; i lg.59

!' sildigere i April og opholdt sig længere her, da Vin-

1 streng paa Island.

24. Tunlus merula Linn.

Dansk: Solsort^

Færoisk: Roukur^

^•'s ogsaa undertiden, men sjeldnere end foregaaende.

Jeg maa her bemærke, at det, som Pastor Ho Im i Kroy ers
•aliirliistoriske Tidsskrift beretter om Pyrrhocorax gruculus, efter

niin Mening gjalder om Turdus merula, som han ikke selv
fi" »ruffet paa 0erne og derfor efter andres Beretninger for-

'filer med Pyrrhocorax, Færingerne omtale nemlig rigtignok en
'"'^ Fugl med guult Næb, som de sige skal være af Storrelse
'^'"Irent som en Due, men jeg har stærk Mistanke om, at det

• an et end T. merula; jeg har idetraindste ikke seet nogen

^*p
Fugl med guult i\æb undtagen denne sidste, og den er

'^'''^ bragt mig under Navnet „Roukur". Hvad Beretningen
"'" Fuglens Storrelse angaaer, da kan man ikke ganske stole
f'" •l'^n. Imidlertid kan ieg ikk

fnreligger,

**><? berett

ikke bestem« benægte, at Pyrrho-

is er seet her; men saalænge intet Exemplar herfra

g ingen Sagkyndig har seet den her, troer jeg at

'get til at betvivle dens Forekomst, saameget mere,
et gammelt færoisk Digt, hvori de færoiske Fugle be-

^s temmelig niiiagtig efter deres Sædvaner og i den Orden,

'
'^^ ^"•'omrae her til 0erne, sættes Turdus iliacus og Roukur

len. Det derhen horende Vers lyder saaledes:



Ouinsheåni og Roukerin svarte,

Rajka rundt nm Buj. o. s. v.

a: Odinshane (T. iliacus) og Rouken

Sværme rundt om Byen.

25. luscicapa atricapilla Linn.

Dansk: Fluesnapper,

Tekomraer kun en enkelt Gang, navnlig ble>

. 7de Mai 1846 og tilsendt IJni'

26. Hydrobata cinclus (Linn.)

Dansk: Vandstær^

Færdisk: Åarpisa,

angives af Svabo at findes ynglende. Landt t

har erholdt eet Exeraplar. Jeg har aldrig seét t

Navnet Åarpisa, som skal betegne denne Fugl,

saa, anseer jeg for tvivlsomt.

27. Ampelis garrula Linn,

Dansk : Sidensvands,

bar jeg den 3die November 1852 seet i Ronn

mandens Have i Thorshavn.

28. CorTus corax Linn.

Dansk: Ravn^

Færdisk: Ravnur,

Den findes overalt paa Færoerne i temmelig Mængde. -

har troet at bemærke, at den adskillige Aar har pludselig
^"r-

meret sig, og antager, at den isaafald er kommen trækkende fr<

andre Lande, navnlig fra Island. Saameget er vist, at man

seet Ravne komme flyvende ind fra Havet.

Her, som andre Steder, taeer den sin eneste Næring a

Steder, tag(



Dyrerigel*). Især Aadsler af Faar, der ere dode paa Marken,

hvilke den ved sin skarpe Lugt kan opdage i lang Afstand, ud-

gjore dens vigtigste Næring. Den hugger forst Oinene ud paa

Talgen. Naar flere Ravne komme til, forraade de snart ved deres

Klammeri og dermed folgende Skrig for Soidemanden o: Faare-

hyrden, hvor det dode Faar er at finde. Om Foraaret, niiar

Faarene efter den overstandne Vinter ere svage, er den farlig,

Ihi den skaaner ikke de afkræftede Faar, og endnu mindre de

nyfOdte Lam, naar Moderen ikke er stærk nok til at kunne for-

svare dem imod dens Angreb. Efter Grindefangster indfinder

flen sig allid for tilligemed Krager og Maager at tage Deel i

Fortærelsen af det, som ved saadanne Leiligheder falder af.

Det er en almindelig Tro hertillands, at Ravnen ikke dræber

'.am paa det Sted, hvor den bygger, men at den derimod flyver

'ængere bort for at dræbe. Forovrigt er det kun de Ravne, som
have Unger, der dræbe Lam**).

Man har om Vinteren seet den tage Rotter paa Sneen hvor-

med den har begivet sig hoit op i Luften og derefter ladet dem
falde; ved at gjenlage dette flere Gange har den aflivet Rotten.

• Fuglebjergene er den en farlig Gjest. Den raner fra

Lomvien baade Unger og Æg. Naar den faaer Lyst til Lom-
^'eæg sætter den sig i Nærheden af de rugende Lomvier, reiser

s"i Fjederbedækning iveiret og udstoder sine hæse Skrig. Lom-
^'en, forskrækket ved Ravnens Udseende, Skrig og Krumspring
flygler fra Æget, som da let bliver Roverens Bytte. Den griber

1 sine Kloer og flyver bort med det til et Sted, hvor den i

-^^«g kan fortære sit Rov. Den hugger da med Næbet et lille

""' paa Æget og fortærer derigjennem Indholdet. Ofte har jeg

f«Jnde^
ubeskadigede Lomvieæg i Skraapens og Lundens Huler

) Krager og Skader tage ei helle" Ællinger og Kyllinger i den Bonde-
Saard, hvor de have fæstet «o.



paa slet Mark, hvorhen de ere blevne bragte af Ravnen, som

enten har tabt dem deri og ikke vovet at slikke Hovedet ind i

Hulen for at tage Ægget igjen, eller ogsaa skjult det ligesom deo

gjor ved Alt, hvad den ilike er istand til at fortære. For flere

Aar tilbage bleve Fuglebjergene paa Kaisoens nordre Ende al-

deles odelagte af Ravne, som i store Flokke opholdt sig der.

saalænge der var noget at rane. For Beboerne var det en be-

tydelig Skade.

Dens Angreb paa Lunden og dennes Territorium falde ikke

altid saa heldigt ud; thi Lunden sætter sig til Modværge og

forsvarer sig altid med Kraft. Er Ravnen da altfor nærgaaende,

griber Lunden ham med sit stærke Næb i Struben. Ravnen an-

strænger sig da for at blive det ikke kjærkomne Paahæng qvit,

men det lykkes ham sjelden, forend de begge falde i Soen, hvor

Lunden er i sit Element, men Ravnen maa bode med Livet for

sin Dristighed. Jeg har engang været Oievidne til en saadan

Kamp. De Kæmpende faldt begge paa den under Fuglebjerget

værende flade Klippe, hvor de i nogen Tid laae bedovede, men

derefter floi deres V^ei.

Af det foregaaende er det klart, at Ravnen er til stor Skade.

hvorimod dens IVytte kan regnes for Intet. Den er derfor fredlos

her paa 6erne i den Grad, at dens Odelæggelse endog er paa-

hudt ved Lov. Efter kongeligt Rescript skal, med nogle UnJ-

lagelser, hver Mandsperson fra 1.5 til 50 Aar levere eet Ravnenffb

eller tvende andre Rovfuglenæb aarlig, som efterat de ere indkrævede

over hele Landet blive vidnesfast opbrændte St. Olaidag (29de

Juli). Den, der ikke præsterer denne Told (Næbbelold)-in natura,

maa betale en Mulkt af 4 Rbs.

Ravnen bygger i Februar sin Rede, der bestaaer af tSrre

Tangstokke, Lyng, Been m. m., indvendig foret med Mos, U-^-

Haar og Fjer; den lægger deri i Slutningen af Februar 5 M-

der ere gronne med sorlebrune Pletter. Reden benyttes Aar lor

Aar, naar den ikke forstyrres enten ved Naturbegivenheder
elle^

af Mennesker. Den findes i de steileste Klipper og Bjerge og



er yderst sjelden tilgængelig uden Hjælp af Line. Ofte er det

umuligt endog med Line at naae den. Naar Ungerne ere ud-

klækkede, eller og lienimod Mai, blive disse dræbte, forsaavidt

del er muligt at naae Reden; og raan gjiir sig Umage for at faae

dem odelagte forinden Læmraetiden begynder, for at befrie de

Gamle for den Trang, der er for dem til al dræbe Lam til Fode

for Ungerne.

M Ganen, Tungen og Næbet indvendig ere sorte troer man

at Nære et Kjendelegn paa en gammel Ravn.

Hen gamle Ravn er meget sky og forsigtig, hvoraf det fær-

''i>ke Ordsprog kommer, at gammel Ravn er ikke god at fange.

Man tillægger Ravnen en lang Levetid; man siger nemlig

it en Hest lever ligesaa længe som 3 Hunde, et Menneske

ligesaa længe som 3 Heste; en Krage ligesaa længe som 3 Men-

nesker, men en Ravn ligesaalænge som 7 Krager.

Som bekjendt forekommer her en hvidplettet Varietet „Qvujt-

ravnur-' (Hvidravn), C. leucophaeus Vieill. Den findes undertiden

parret med den almindelige Ravn. Enkelte Par af de sorte Ravne

have aarlig i Reden een, to eller flere Unger, der ere brogede.

Fur nogle Aar siden (ik jeg aarlig een eller to brogede Unger fra et

^''J. hvor et Par sorte Ravne aarlig bygger, men i de senere

•^'1' have de kun havt sorte Unger i Reden.

Dansk : Sortkrage.

tæroisk: Ujaltlands Kråaka,

eiO, torvus coriiix Linn.

Dansk: Graa Krage^

» Færoisk: k'råaka^

™p|* i stor Mængde og opholder sig hei

"t-'tis Næring lager den fornemmelig af Å

-I deraf tager den tiltakke med Bær, Orme (
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store Musling, Volsella umbilicata Penn. (Modiola vulgaris)^ og

andre Skaldyr, som af Havet kastes op paa Strandbredden, ud-

gjore for en Deel dens Næring. Naar den ikke bekveml kan

komme til det i Skallen indesluttede Dyr, flyver den op i Luften

dermed og lader det falde ned paa Klipperne, hvorved Skallen

knuses og Dyret saaledes bliver tilgængeligt for den.

Forst i Mai Maaned lægger den sine 5 Æg, der af Farve

ligne Ravnens, men ere mindre. Dens Rede er bygget af Lyng,

indvendig foret med Uld, og bliver benyttet Aar for Aar. 1 Al-

mindelighed findes Reden i Klipperne paa mere eller mindre til-

gængelige Steder, men jeg har ogsaa fundet den imellem sloro

nedfaldne Klippestykker, ja endog paa Pakhusenes Tage voJ

Thorshavn.

Uagtet Kragen ialmindelighed er langt fra at være nogen sty

Fugl, er den dog yderst vaersom, naar den seer Jægeren. Naar

een bliver skudt, flokke alle de ovrige sig, som ere i Nærheden.

og flyve med Skrig over den Dræbte.

De holde undertiden del saakaldte Kragething, idet et Par

hundrede Stykker samle sig paa eet Sted, dog har jeg ikke be-

mærket, at de efter endt Tbing skulle efterlade 1 å 2 dede paa

Stedet, hvilket Landt anforer at være Tilfældet. Jeg troer, at

Forsamlinger af den Slags foranlediges ved en fremmed Rovfugls

Nærværelse: thi naar en Falk eller Ugle, ja blot en Kat eller

noget andet Usædvanligt viser sig paa Marken, gjore de Tilstæde-

værende slrax Anskrig, hvorved Mængden lokkes til Stedet.

At Landt har fundet 1 å 2 dode Krager paa Stedet, bvor

et Kragething har været holdt, er ikke urimeligt; thi en paa Mar-

ken liggende dod Krage er allerede tilstrækkelig Anledning til-

al et Thing bliver samlet.

Man har forbundet den Overtroe med Kragen, at den skul e

kunne vise Een, hvor han kommer til at bge. Dette skeer paa

folgende Maade. Den, der onsker al vide sin Skjebne i
denne

Henseende, enten del er en Ungkarl eller en Pige, ga^er S}"

delsmissedags Morgen, den 13de Febr. gammel Stiil, ^^^ ^"



Steen, et Been og et Stykke Torv i Haanden, og kaster forst

Stenen efter den forste Krage, han eller hun faaer Oie paa, og

maa derefter forfiilge den, indtil Benet og Torven ere blevne

laslNle, og i den Retning, som Kragen derefter flyver, ligger

Personens Bestemmelsessted, hans eller hendes Onskers Maal.

Naar Expcrimentet skal have nogen gavnlig Virkning, maa Per-

MMiori ikke have nydt Noget eller talt et Ord den Morgen, forend

M vr ovcrstaaet; thi i modsat Fald taber det al Kraft.

Kragen gjor megen Skade; den borttager Gjæslinger, Ællin-

ger og Kyllinger, den fortærer den til Torring ophængte eller

spredte Fisk, opsanker Sædekornet paa Ageren og afplukker

Au'ne om Efteraaret. Man pleier at raade Bod derpaa ved al

ophænge en dod Krage eller noget Vaiende paa en Stok eller

ogsaa ved at stroe Fjer omkring Ageren.

For nogle Aar siden saaes her i Thorshavn flere Vintre i

Træk en Krage, som havde en Udvæxt hængende under Brystet,

»f Storreise som et Honseæg. Den blev til Slutning skudt her.

Den havde sin Redeplads i Kalbek, c. 1 Miil herfra.

31. €orrus frugilegus Linn.

Dansk: liornkragc^ Blaaraagc^

Færoisk : HjalUandskråaka,

bommer almindelig hertil hvert Foraar i Februar og Marts, under-

"<^en i Flokke, men forsvinder snart; rimeligviis flytter den lil-

^»ge til de Steder, hvorfra den er fordreven, thi jeg antager

'^•'J-

«t alle de Individer, som komme hertil, doe her. I Marts

I800 saacs store Flokke af dem.

32. CorTus monedula Linn.

Dansk: Allike,

her undertiden

3 Exemplarer af

Færoisk: —
m Foraaret, skjondt sjelder

den. hvoraf den ene var



3^. Pastor roseus (Linn.).

Dansk: Rosendrossel,

Færoisk: —
har jeg lo Gange havt, den forste Gang fra Kollefjord i Oclobcr

Maaned 1853, den anden Gang fra Nolsoe den 19dc .Septem-

ber 1855.

34. Stunius vulgaris Linn.

Dansk: Stær,

Færoisk: Steåri.

Den er ikke Trækfugl her som andre Steder, men opholder

sig paa 6erne baade Sommer og Vinter.

Sidst i Marts Maaned lægger den sine 7 lysegronne Æg i

Kbppehuler, som den benytter Aar for Aar, undertiden 2 Gang«

om Aaret. Han og Hun skiftes til at sidde paa Reden i Is

Hage. De bygge gjerne i Selskab. I den forste Tid, efleral

Ungerne have forladt Reden, holde de sig helst parviis, og man

seer da hvert enkelt Par med sine Unger. De samle sig i st«r'"'^

Flokke længere hen paa Sommeren, især hen i August Maaned.

da de soge Boen, o: den opdyrkede Jord, hvor de finde Næring,

der hvor Græs og Korn er afslaaet. Om Vinteren holde de sig

ligeledes flokkeviis paa Boen og omkring Husene paa ModdiiigT.

Tangmoddingerne besoge de især flittig, da de i den forraadnode

Tang værende Orme og Larver afgive rigelig Næriug for dem.

De soge Nattely i Fjeldklofter, helst ved Stranden, og man seer

ofte henimod Aften store Sværme trække iangveis fra for at soge

deres Natteqvarteer.

De blive jevnlig forfulgte af Smirilen (Falco lithofalco),
der

er deres eneste egentlige Fjende; adskillige blive dog fang*^^'

af Katte, og i Nærheden af Thorshavn skydes de.



ralis (Linn.).

Dansk: Sneespurv, Sneekok,

Færoisk : Snjoufuglur.

Antages at opholde sig her baade Vinter og Sommer. Imid-

ierlid troer jeg ikke andet, end at Storstedelen af den Mængde af

disse Fugle, som sees her i Marts og April, flytter herfra igjen.

I ovennævnte Maaneder seer raan umaadelige Flokke af dem at op-

holde sig paa den dyrkede Jord; de ere saa talrige, at jeg under-

liden har nedlagt .SOStykker med et Skud. Om Sommeren sees Snee-

værlingen parviis paa Fjeldene, hvor den yngler, og hvor den

lader sin behagelige Sang hore, helst meget tidlig om Morgenen.

I Juli 1849 fandt min afdode Ven, John Wolley, en Rede

raed .5 dunede Unger i, og tidlig i August har jeg seet Ungerne flyve.

' Begyndelsen af November 18-57 saae jeg en Flok paa henved

12 Sikr., hvoriblandt en gammel Han, i Kirkebo Rein.

36. Alauda arrensis Linn.

Dansk: Sanglærke,

Færoisk: Lerkur,

forekommer ikke sjelden om Foraaret i April og Mai Maaneder,

September og Oclober endog i Flokke.

Eet Par er mig bekjendt at have ynglet her i de sidste Aar.

fundet deres Rede med 4 noget rugede Æg d. 27de

1856.

jeg ikke

'^ersitetsmuseet.

Fringilla coelebs Linn.

Dansk: Bogfinke,

sjelden baade bort og seet, samt i 1845 tilsendt

38. Fiingilia serinus Linn.

Dansk: Guulirisk,

lode Januar 1858.



Dansk: Graasidsken.

Færoisk: —
Jeg har kun seet et eneste Exemplar af denne Fugl,

jeg i 1847 sendte til Universitetsmuseet.

40. Loxia curvirostra Linn.

Dansk: Korsnæb,

Af denne Fugl saaes flere Exenaplarer i September li

Jeg fik et Par Stykker af dem.

III Skrigfugle.

41. Caprimulgus curopæus Linn.

Dansk: Natravn^

Færoisk: —
Til de allerede tidligere bekjendte Exempler paa, at denne

Fugl en og anden Gang gjester Færoerne, kan jeg anfore et nyt,

idet jeg havde den levende i Sommeren 1859.

IV. Klattrefugle.

42. Picus major Linn.

Dansk: Flagspet,

Færåisk: —
talrig paa flere af 6erne i September 1861; jeg fik 2 Exer

rer af den.

43. iuculus canorus Linn.

Dansk: Gjog,

jeg i Jnli Maaned 1861 erholdt levende fra Nolsoe. Sanin

ds fra har jeg atter i Juli Maaned 1862 faael et Exefflplar-



Colnmba palumbus Lin

Dansk: Uingdue^

Færoiski Digva^

45. Coluniba liria Briss.

Dansk: Fjelddue^

Færoisk: Blåadigva^

er Standfugl paa Færoerne. Den yngler 2 Gange aarlig. Alle-

rede i Marts Maaned lægger den forste Gang sine 2 Æg i dybe,

fordetmeste utilgængelige Klippehuler. Den 15de October 1855

fik jeg en Unge, som ikke havde kastet al Dunen.

Dens Næring er Korn og andel Fro, som den opsanker paa

Ageren. Man har forsogt at saae Roefro, som raan har taget

ud af Kroen paa Duer efterat de have været skudte, og det bar

spiret særdeles godt.

Den er ialmindelighed meget forsigtig, hvorfor det er temme-

lig vanskeligt at komme den paa Skud.

Naar strenge Vintre indtræffe, doe mange af dem deels af

Sult deels ved at Sneen tilfyger Klippehulerne ved Soekanten,

h^ori de tilbringe Natten.

46. Columba turtur Linn.

Dansk: Turteldue^

Færoisk: Turtuldigva.

Af denne Art har jeg havt 2 Exemplarer. Det ene erholdt

j^g i Juli Maaned 1857 af Hr. Amtmand Dahlerup, som i flere

Dage havde bemærket den i sin Hauge, hvor dfen endelig blev

fanden dod. Det andet skjod jeg den 10de October s. A. paa

^olsoe.



VI. II o n s e fug

Bonat.

bansk: Vagtel,

Færoisk: -

jeg havt eet Exemplar af, sorr1 blev fund.

1, V2 Miil fra Land.

For 4 Aar siden bleve 6 Æg sif den ne Fu

den Beretning, al de skulde være fundi

e. Den yngler altsaa her.

VII Vadefugle.

48. Charadrius apricarius Linn.

Vansk: Brokfugl,

Færoisk: Legv,

ankommer sidst i Marts og drager i Reglen bort midt i Augast.

dog forblive mange, fornemmelig Unger, her Vinteren over. is*r

naar milde Vintre indtræffe. Jeg har saaledes, paa de middel-

hoie Fjelde seet Flokke paa et til tohundrede Stykker, midi 1

November. Om Sommeren lever den parviis og opholder sig

ved Rugepladserne. Dens Rede findes paa den flade Mark, helsi

ved en lille Steen, er noget hulet ned i Jorden og foret roe

Mos og Græs. Den lægger 4 pæreformige Æg, der ligne Vibea-g-

Ved Ynglepladserne er den let at komme paa Skud, men p»a

andre Steder er den meget sky.

49. Charadrius hiaticula Linn.

Dansk: I'ræstekrave^

Færoisk: Svartholsa,

er almindelig her baade Vinter og Sommer. Den bygger 9»»

Fjeldene og lægger 4 Æg i en Rede, der er dannet i
Steengro-

set. Om Vinteren flokkes den med Tringa maritima.
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50. Charadrius minor Mey.

Dansk: Lille Strandpiber^

Jeg har erholdt enkelte Exemplarer af denne Fugl her paa

51. Vaneilus cristatns Mey.

Dansk: Vibe,

Færoisk: Vujpa^

indfinder sig aarlig saavel Foraar som Efteraar, men sjelden i

Mængde. Dog har jeg seet Flokke paa 10 Stykker. Den ole Marts

1847 saae jeg 5 i en Flok ; den 30te December 1857 saae jeg el

Par Stykker.

52. Ciucliis ittttrpres (Linn.)

Dansk: Veidetitte, Polsk Vibe^

Færoisk : Tjaldursgreålingur^

er hyppigere, og jeg skulde ansee det for temmelig sikkert,

at den yngler her, da jeg har skudt flere Exemplarer midt

i Juni Maaned.

Haematopus ostralegus Linn.

Færoisk: Tjaldur,

f««nes at ankomme den 12te Marts (Gregorius Messe) og

<Jrager bort i Slutningen af September. Dog vare de i 1847 alle-

'ede komne den 4de Marts. Enkelte overvintre her. I den forste Tid

«ller dens Ankomst opholder den sig i Flokke ved Strandbredden

•*? er da temmelig sky. Efterhaanden begiver den sig op i

Marken til Ynglepladserne, som aldrig findes meget hoit tilfjelds.

R«<len bliver anlagt i Gruset, yderst sjelden i Græs, og belagt

indvendig med smaa Stene, samt til Slutning med en enkelt

''"e? haard Green af Lyng. Paa et enkelt Sted, som formedelst

^«" Grus, der fandtes, var meget godt skikket til Ynglepladser

™ Mængde af disse Fugle, men hvor dens Reder daglig bleve

e, har den udsogt Græsjord til at anlægge Reden i.
efterstræbte.



Man finder som oftest indtil 7 ufuldforte Reder omkring den

rigtige, som den har besluttet sig til at benytte, de andre blive

forladte, rimeiigviis som uhensigtsmæssige, enten formedeisten

Steen, som den har stodt paa under Boringen eller formedelst

fugtig Grund, eller og anden Forstyrrelse. Den borer ned i

Gruset og tildanner Reden med sit lange, stærke Næb, hvoraf

Ordsproget kommer om en Lærling i Strikning, at han „Borar

Ruir sum Tjaldur", Forst i Mai lægger den sine 3, sjelden 4

Æg. Den 12te Mai har den fuld Rede.

I de forste 8 Dage er dens Rede god at finde, eftersom

Parret da forholder sig ganske roligt nær ved Reden, men senere

forfolger den Enhver, som nærmer sig, med ængsteligt Skrig i

lang Afstand fra Reden. Man kan kjende paa dens Flugt, naar

den har Unger eller Æg, som ere nærved at være udrugede,

thi da „lemjur" den sig, o: den flyver tæt ved Jorden, med

langstrukne Vingeslag.

Imod Ravnen og andre Rovfugle forsvarer den Reden med

Djærvhed og jager dem bort, da de ikke godt kunne lide Hug

af dens spidse Næb. Den fredes af Sonderne, fordi den forjager

Rovfuglene, der ere skadelige for de unge Lam.

Naar dens forste 3 Æg blive fratagne den, bygger deu en

ny Rede og lægger deri 2 Æg; blive disse tagne, lægger o

kun eet Æg, og bliver ogsaa delte taget, lægger <

i det Aar.

34. (Jrus cinerea Bechst.

Dansk: Trane,

Færoisk: Trcdni,

har jeg i Aaret 1857 havt fra Norderoerne, hvor den i

65. Ardea cinerea Lin

Dansk: Ueire,

Færoisk : Hegri,

opholder sig her kun om Vinteren og

ved de rolige Strandbredde inde i Fjorden

ikke liere

,
var skudt.
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Den 9de April 1859 blev en gammel Fugl studt. Man seer

den ogsaa undertiden om Sommeren, og jeg har ladet mig for-

elle, at man har seet Unger af den, som neppe vare flyvefærdige.

Fabelen bar havt travlt med Heiren ; saaledes siges der, at,

naar den har slugt en Fisk, maa den sætte Halen imod Jorden

for at forhindre, at Fisken ikke skal glide heelt igjennem den, da

den kun skal have een Tarm. Ligeledes skal den, der besidder

den ene Fod af en Heire, have særdeles Held med Fiskeri, men

der er Ingen, der vides at have opnaaet dette Held, da man ikke

veed, hvilken Fod der er den rette, og begge Fodder ikke have

»ogen Tiltrækningskraft, idet hvad den ene Fod trækker til, skyder

56. Ibis falcinellus (Linn.)

Dansk: Sort Ibis.

Færiiisk: Svarlur Spegvu

Endskjondt jeg ikke selv har seet denne Fugl her, er jeg

dog, paa Grund af fuldkommen troværdige Mænds Vidnesbyrd,

aldeles overbeviisl om, at den ikke ganske usædvanlig forekommer

' Regnspove-Flokkene.

Da man som bekjendt har et Exerapel paa, at en lille Flok

af denne Fugl har forvildet sig endog heelt op til Island*), er

det saameget mere troligt, at den ogsaa tilfældigt kan forekomme

paa Færoerne.

57. Numenius arquata (Linn.)

Dansk: Dobbeltspove^

Fceroisk: Tangspegvi^

opholder sig her om Vinteren; den ankommer om Hosten, naar

ellemspoven forlader os, og drager bort igjen, naar denne

ankommer. Den er meget sky og opholder sig meest ved Stran-

•^^n, hvorfra Navnet „Tangspegvi" hidrorer.

Ichthyologiske Bidrag til den grSnlandske Fauna.



58. Numenius phaeopus (Linn.)

Dansk: Enkelt Regnspove^ Mellemspove,

Færoisk: Spegvi,

Den ankommer almindelig sidst i Mai, dog vare i 1858

enkelte allerede ankomne den 22de April. Den 27de s. M. saae

jeg en at jage en Numenius arquata, der havde taget Ophold

i Nærheden af Pletten, hvor den selv pleiede at bygge sin

Rede.

Den forlader os igjen i August. Man siger derfor, at den

er bange for Hoestakkene. Midt i Juni lægger den sine 4 Æg.

Reden er anbragt i en Fordybning paa den slette Mark i Græsset,

og foret med Græs. Den er talrig overalt paa 6erne.

59. Limosa ægocepbala (Linn).

Dansk: h'obbersneppe^ Strandsneppe^

Færoisk: —
Pastor Holm anforer i Kroyers Tidsskrift at have erholdt den

fra Færoerne i December 1845.

Endskjondt jeg ikke har seet den selv, er jeg dog overbe-

viist om, at den forekommer ynglende, da jeg har faaet dens 4 Æg

i 1856 med rigtig Beskrivelse af Fuglen.

Dansk: Rodbeen, hlire,

Færoisk: Stelkur^

er ikke sjelden her. Den 26de Mai 1857 fik jeg 3, der v

skudte ved Thorshavn.

61, TotaiHis glarfola

DansL : Tinlismed



62. TriBga islaodica Gmel.

Dansk: Staalsneppe,

Færoisk : Gredlingur^

her hyppig, men kun om Foraar og Efteraar i Vinterdragl.

63. Triuga niaritima Brunn.

Dansk: Strand-Ryle,

Færoisk: Gråagreålingur^ i Sommerdragt: Fjadlmurra,

den soger sin Næring iraellem Stenene, helst, naar Vandet falder.

Om Sommeren opholder den sig parviis paa Fjeldene, hvor den

yngler. Endog sidst i November har jeg seet enkelte tilfjelds.

Dens Rede er vanskelig at finde. Den 20de Juni 1858 fandt

jeg en Rede med 2 Æg. Jeg lagde 2 Riffelkugler i Reden,

efter at have taget Ægene, for at forsoge, om den som enkelte

andre Fugle vilde lægge flere Æg, men Reden blev forladt. Den

21de og 25de Maris 1861 saae jeg dem parrede paa Fjeldet i

Kirkebo Rein, hvor de yngle.

Paa Sandoe findes dens Reder hyppigt.

64. TriDga alpiua Linn.

Færoisk: Gråagreålingur,

opholder sig her ligesom foregaaende baade Vinter og Sommer

og forvexles jevnlig med denne.

65. Calidris areuaria (Linn.)

Dansk: Selning,

' jeg at have seet, men jeg tor ikke med Bestemll

«n forekommer bos os.



Færdisk: Mujresnujpa^

fik jeg den 5te November 1S52 fra Nolso. Ellers veed jeg ikke

noget Exempel paa, at den forekommer her.

67. Scolopax galiiuago Linn.

Dansk: Dobbelt Bekkasin^

Færoisk : Mujresnujpa^

er ganske almindelig og overvintrer her. Ligesom andre Steder

holder den sig ogsaa paa Færoerne til Sumpe og fugtige Steder,

Dens Rede findes paa slet Mark, skjult i hoit Græs, og inde-

holder 4 Æg.

Naar den bliver opjaget, lader den sin hæse Stemme hore,

undtagen naar den bliver opjaget fra Reden; thi da opflyver den

taus. Denne Kjendsgjerning er saa almindelig bekjendt, at det

aldrig falder Nogen ind at soge efter dens Rede ,
naar den ikke

opflyver taus.

Dansk: Odinshane^

Færoisk: Ilehareji^

Den forekommer ynglende paa enkelte Steder ve.

imellem Fjeldene. Jeg har baade selv seet den dei

dens Æg.

I Begyndelsen af Juni 1858 vare de talrige paa I

69. Railus aquaticus Linn.

Dansk : Vandrixe^

Færoisk: Jearakona^

er almindelig her om Efteraaret, og jeg har ha



Da denne Fugl mere forlader sig paa sine Been end paa

sine Vinger, og da dens Flugt er temmelig besværlig, antager

jeg, at den neppe kan trække hertil over Havet, men at den der-

imod opholder sig her hele Aaret igjennem og folgelig yngler.

Den sees sædvanligst i det hiiie dyrkede Græs, men neppe sora

Adjunkt Holm angiver, oppe imellem Fjeldene.

70. Ortygometra crex (Linn.)

Dansk: Vagtelkonge,

Færoisk: Eåkurskrivt,

forekommer her, og jeg har i Sommeren 1861 faaet et Exemplar

af den fra Myggenæs, men allerede tidligere havde jeg under-

tiden om Sommernætterne horL dens velbekjendte Stemme, og

deraf med Bestemthed kunnet vide, at den yngler her, ligesom

ogsaa Svabo angiver dens Rede at være funden paa Sando.

Dansk: Rodblisset Rorhone,

Færoisk : —
bar jeg allerede tidligere havt 2 Exemplarer af; det ene sendte

jeg til Universitetsmuseet i December 1845, det andet var fan-

gel i Februar 1854. I Juni 1860 fik jeg atter et tredie Exem-

Plar af denne Fugl.

72. Fulica atra Linn.

Dansk: BUshone,

Færoisk: Sjouhoua,

forekommer ofte om Efteraaret og Vinteren. Jeg har havt Ren

levende Exemplarer. Den bliver let tam og lever, idetmindste

fangenskab, af Fisk, hvilket jeg har gjort Forsog med ved en

^»m jeg i Oclober lSo5 fik fra Kaibak.



Vm Svdmniefugle.

73, Anser albifrons Bechst.

Dansk: Blisgaas,

Færoisk: —
har jeg havt eet Exemplar af.

74. Anser cinereus Meyer.*)

Dansk: Graagaas,

Færoisk : Gråagås,

har forhen i talrig Mængde ynglet flere Steder her paa 6erne,

navnlig ved Sorvaagsvaln, hvor man gjorde Jagt paa den i Fælde-

tiden og saaledes udryddede den. Nu sees den kun enkeltviis

om Foraar og Efteraar, og jeg har ikke erfaret, at nogen har

ynglet her i de sidste 30 Aar.

76. Beruicla leucopsis (Bechst.)

Dansk: Bramgaas^

Færoisk: Hrangåas^

har jeg kun seet 1 Exemplar af.

76. Bernicla brenta (Pall.)

Dansk: Knortegaas^

Færoisk: Helsingagåas^

sees jevnlig her hvert Foraar og Efteraar. Jeg har seet den

tæmmet opholde sig i det Frie iblandt de tamme Ænder.

fra Færoerne ihænde, har jeg, som heller ikke selv 1

ilsomme Gaas, men kun seet den paa lang Afstand,

ore den Art, som i Pastor Landts Tid var den alminc



77. Cygnus musicns Bechsf.

Dansk: Sangsvane^

Færoisk: Svednur.

Sees her om V^aaren i Maanederne Marts, April og Mai

paa Trækket til Island undertiden i Flokke paa indtil 100 Stykker.

Med nordlige og vestlige Vinde kaste de sig ialmindelighed

paa Indsoer og Fjorde, hvor der idelig gjores Jagt paa dem,

mrn da Svanen er meget sky og forsigtig, lykkes det kun sjeldent

it pille en eller anden ud med Riffel. I Gjennemsnit troer jeg

neppe, at der skydes flere end 5 til 6 Svaner aarlig paa Færoerne.

Jeg er ikke utilboielig til at troe, at hvis den ikke blev saa meget

efterstræbt her, vilde den yngle paa de færoiske Fjeldvande.

Om Efteraaret sees undertiden enkelte smaa Flokke paa

deres Træk fra Island. Ogsaa om Vinteren har man seet Flokke

paa 1 til 5 Stykker, saaledes den 6te Januar 1847 en Flok paa 5

Stykker. I December 1857 blev en gammel skudt ud af en saadan

lille Flok.

Tvende Individer, som i 1846 vare fangede vingeskudte,

levede i Fangenskab i et halvt Aars Tid, men dode derpaa for-

™eent!ig af Mangel paa Reenligbed; de nærede sig af Korn.

78. Anas boschas Linn.

Dansk: Stokand,

færoisk : Vidldunna,

findes her hele Aaret igjennem. Den lever og nærer sig som

'Ile andre Steder ved Strandbredder, Kilder og Indsoer. Den

•jfdes ikke i Mængde eller i storre Flokke, men altid parviis,

"ndtagen
i Rugetiden, da Andriken sees ene.

J April lægger den 10 til 16 Æg i Jordbuler, under Stene

og under Elvebakker. Den 20de Juni 1858 fandt jeg en Rede

"»ed 7 friske Æg paa Toppen af en lille Holm i en Fjeldsoe,

'^bent i hoit Græs.

Den er meget vanskelig at komme paa Skud. Man har



underliden forsogt at tæmme Ungerne, naar man har kunnet faae

dem i en spæd Alder, og sat dem imellem andre Ællinger, men

det lykkes sjelden at faae dem tamme. Bedre har det viist sig

at være, at lade Ægene udruge af en tam And, men Ungerne

beholde dog stedse deres vilde Natur og vise sig aldrig fortrolige

med Mennesker, efterat de ere voxne.

Dansk: Pibeand^

Færoisk: Åndt,

har jeg havt flere Exemplarer af, hvora

Universitetsrauseet.

Dansk: Spidsand,

Færoisk : Andt,

sees her ikke saa sjeldent om Sommeren, og jeg tro

Par yngle her, dog har jeg ikke bestemt Erfaring i

81. Anas crecca Linn.

sees ligesom foregaaende. Man fortæller her om en And, som

kaldes „Stikåndt", at naar man finder dens Rede, kan man sætie

en Træpind ved Siden af den, og Anden bliver da ve

lægge Æg, indtil den ligger dod paa Ægene, fordi den stræbe^^

efter at faae Ægene ligesaa hoit opstablede som den

Ende af Træepinden. Om denne Fabel gjelder Krikanden ej^

nogen anden And er mig forovrigt ikke bekjendt.
Imidlertid

jeg faaet dens Æg her.



82. Fuligula marila (Lir

Dansk : Bjergand,

Færoisit: Åndt,

er almindelig .am Efteraaret og om Vinteren, men ikke saa hyppig

om Sommeren. Jeg har ingen bestemt Erfaring for. at den yngler

her, men jeg antager det for utv'ivlsomt, da jeg har seet Hannen

i Sommerdragt paa Fjeldvander,e.

83. Clangula glaucion (Linn.)

Dansk:

Færois)r. Åndt,

erikkesjelden. Den 12te Marts 1858 havde jeg eet Exemplar af den.

84. Oidemia fusca (Linn.)

Dansk:

Færoisk

Floielsand,

:: Åndt,

har jeg kun h avt 1 Exemplar af.

85. Oidemia perspicillata (Linn.)

Dansk: Brilleand,

F.rmsk: ÅndU

Af denne

'etsmnseet og

And har jeg nedsendt eet Exemplar

Sudero for nogle Aa

til Universi-

86. llarflda glacialis (Linn.)

Dansk;: Havlit,

Færoisk: Egredla,

" '»yppig her og i store Flokke fra i August til

^*«s ikke uden som en Sjeldenhed om Sommeren

Marts, men

. Dog veed

J% at et enkelt Par har ynglet her.



87. Somateria mollissima (Linn.)

opholder sig her hele Aaret igjennem; om Vinteren i store Skarer

inde i de roh'ge Fjorde og Sunde, hvorfra den i April Maaned

begynder at trætke i mindre Flokke til de almindelige Ynglesteder.

Jeg antager imidlertid, at mange komme herover tilfældig fra

Island og Gronland og forblive her. Den soger sin Fode, Mus-

linger, Snegle, Fiskeaffald o. s. v., ved Strandkanten, endog hvor

der er temmelig dybt Vand, 5 a 6 Favne, helst hvor blinde Stjær

ligge. Den sees derfor gjerne at ligge ved Landet i Brændingen,

og man maa forundre sig over den Færdighed, hvormed den

undgaaer at kastes paa Land. Naar en Bolge bryder, dykker

den under Bolgen og undgaaer derved Braadets Kraft. Hvor

den bliver fredet, er den særdeles tam, saa al den endog tager

tilkastede Fodemidler. Paa Nolso blev for nogle Aar siden et

Ederfugleæg udklækket af en And. Ungen, en Hun, voxede op

med Ællingerne og forblev ved Pladsen, hvor den efterhaanden

forsamlede en heel Colonie Edderfugle omkring sig, der vel ikke

vare tamme i den Grad som den, men som dog, da de ligeledes

bleve fredede, vare særdeles fortrolige med Mennesker. Da ^cn

tæmmede Hun, der opholdt sig blandt Ænderne imellem Husene,

var yngledygtig, parrede den sig med en vild Han og bjgge

sin Rede aarlig i Baadehusene, hvori dens Unger efterlignede

den. Colonien er nu bleven forstyrret, da man har troet, at den

var til Skade for Seiefiskeriet, idet Seien formeentes itte at

turde nærme sig Landet der, hvor Edderfuglene laae og dykke (

efter Fode.

Edderfuglen bygger i Selskab, naar den bliver fredet: rae"

forovrigt findes den spredt over alle 6erne ogsaa paa Fjeldene.

saaledes paa Toppen afHestii, som vel er 4000 til 1200 ^od
^"^^'^

Mærkeligt er det, hvorledes den kan komme derop; *^''^*'^^^'^

tiden er den saa feed, at den ikke kan flyve derop.
Vests, e



»f Oen er aldeles utilgængelig, og Ostsiden er saa brat. at del

skulde synes utroligt, at en Edderfugl skulde kunne gaae opad

den, og dog skeer det daglig, saalænge den lægger Æg.

I Slutningen af Mai lægger den 4, sjelden 5 Æg i den vel-

bekjendte blode Rede. Paa Kirkeboholmen, hvor omtrent 130 Par

bygge, har jeg fundet 8, ja 11 Æg i en Rede, men i de Til-

fælde benytte flere een Rede. Ungerne forblive een Dag i Reden

efteral de ere krcibne ud af Æget, men gaae derpaa tilsties med

Moderen og ere snart fortrolige med deres Element.

Uagtet Edderfuglen er fredet her ved Lov, formeres den ikke,

dcels fordi Krybskytteriet ikke kan hæmmes, deels fordi den i de

senere Aar er bleven efterstræbt af Spekhuggeren {Uelphinus orca),

som nærer sig af Sælhunde og Soefugle. Paa Suraboeholm, hvor

en ikke ubetydelig Colonie Edderfugle forhen byggede, skal Spek-

huggeren nu have odelagt de Qeste.

Naar Edderfuglen pludselig bliver opjaget af sin Rede, over-

stænker den denne med sine Excrementer.

Naar Pastor Holm siger i Kroyers Tidsskrift, at den op-

holder sig imellem Skjærene eller ude paa det aabne Hav, da er

det sidste feilagtigt; thi paa Havel har den aldeles Intet al bestille.

88. Somateria spectabilis (Linn.)

Dansk: pukkelnæbbet Edderfugl,

Færoisk: Edvekongur.

Af denne Fugl forvilder el og andet Individ sig undertiden

hertil. Jeg har kun seet eet Exemplar.

1 Sommeren 1859 opholdt en gammel Han sig ved Hesto,

og man troede sikkert, at den havde parret sig med en Somateria

^olliisima. I Sommeren 1860 fik jeg en Han, som vistnok havde

^ærel vingeskudt. Jeg havde Haab om, at den skulde kunnet

'"«
' Fangenskab, da den aad godt, saavel Korn som Fisk,

•nen efter 14 Dages Forlob dode den.



89. Mergus merganser Linn.

Dansk: Stor Skallesluger,

Færoisk: Topåndt,

af denne har jeg kun seet eet Exemplar, der var skudt i Marts 1854.

90. lergus serrator Linn.

Dansk : Top-Skallesluger,

FærOisk: TopåndU

findes her baade Sommer og Vinter, dog ikke meget talrig.

Ligesom Ænderne holder den sig til de indesluttede Fjorde og

Indsoer. Den yngler her og lægger 10 a 12 Æg.

91. Podlceps cornutus Lath.

Dansk: Lapfod, Silkedykker,

Færoisk :

—
sees her ofte, men forekommer ikke ynglende.

Dansk: Lapfod, Engle,

g kun seet el eneste Exemplar, skudt 24de

93. Colymbus glacialis

Færoisk : Havgåas.

Den forekommer her alle Aarets Tider, dog talrigst
Foraar

og Efteraar. Den nærer sig af forskjellige Slags Fisk, nnen or

Hemmelig af Riidspetter og Flyndrer, som den hugger med N^bet

Den yngler ikke nogetsteds paa Færi

entlig, fordi Indsoe 1
meget

skulde man troe, at den ynglede her, og det er fornem«ieli§
af



den Grund, at Sagnet vil have, at den udruger sine Æg under

Vingerne paa Soen.

Den er meget vanskelig at komme paa Skud ; sjelden lykkes

det at skyde den fra Baad, hvorimod man bedre kan komme

den paa Skud ved at lægge sig i Baghold for den, naar den

soger sin Fode langs Landet. Den dræbes neppe med Hagl,

undtagen man træffer Hovedet eller Halsen. Man mener, at den,

for at undgaae at forblode sig, stopper de Huller, Haglene gjore

i Kroppen paa den, med Duun, som den piller af sig, men dette

troer jeg neppe, hvorimod det er naturligt, at Duun Ondes i de

Huller, som Haglene efterlade.

Dens Kjod er ikke uspiseligt, tvertimod er de Unges Kjod

velsmagende, men de Gamles er seigt.

Den er ikke uselskabelig, den sees tvertimod ofte i Flokke

og lader sit uhyggelige Skrig hore, naar den savner sine Lige.

For nogle Aar siden blev i Kalbaksfjorden en gammel Fugl

fundet dod af et Saar, foraarsaget af en Eskimo-Piil med Been-

skaft og Jernspids, som sad fast under dens ene Vinge.

94. Coiymbns arcticus L.

Dansk: Storlom^

Færoisk: Loumur,

iun havt i Exemplar af.

Dansk: Lom, Havgasse,

Færdisk: Loumur,

iv midt i Marts og drager bort sidst i September.

s Fode' er smaa Graasei og andre Fisk. Den er ialmin-

meget tidlig paa Færde om Morgenen for at soge Fode

bentei' langs med Stranden i Indvige og Bugter.

'«tningen af Mai begiver den sig til Fjeldvandene, hvor

;er sin Rede paa eensomme Steder i Mos paa Bredden

t saa
:yderligt, at den kan styrte sig af Reden lige i



Vandet. Allerede den ide Mai har jeg fundet dens 2 Æg saa-

længe rugede, at Ungerne vare nærved at krybe ud af Æggene.

Ved stært og vedholdende Regn stiger Vandet undertiden saa

hoit, at Æggene kunne flyde, hvis Fuglen forlader Reden.

Naar man lister sig til dens Rede, trykker den sig med Halsen

udstrakt mod Vandet, indtil man er kommen ganske tæt til den.

og skyder da som en Piil af Reden under Vandet.

Fuglen spises, naar man kan erholde den, men den er van-

skelig at skyde, da den baade er forsigtig og seiglivet.

Ungerne ere strax gode Dykkere og kunne ofte trælle Jæ-

geren, inden han kan faae Skud paa dem.

96. Uria troile Tem.

Dansk : Lomvie^

Færoisk: Lomvia^

er næst Lunden, Færoernes vigtigste Bjergfugl, og ankommer til

Landet ved „Podlsmessu«, 25de Januar, samt drager bort igjen

med Ungen, saasnart denne kan forlade Bjerget, sidst i Juli og i

August. Ved „Leibarsmessu", den 22de Februar sees den at sidde

i Bjergene, hvor den agter at yngle, og forbliver da i tre Dage

efter hinanden i Bjerget, hvorpaa den siiger Havet igjen og bliver

borte i tre Dage. Paa denne Maade vedbliver den noiagtigl, ind-

til den værper, medmindre Uveir (Snee og Regn) lægger en

Hindringer iveien. Naar Uveir ikke tillader den at koinrae li

Bjerget de bestemte Dage, bliver den borte indtil de Dage,

den efter sin Orden skulde være i Bjerget, om Veiret er no

saa godt de mellemliggende tre Dage. De Dage, naar den en

Bjerget, kaldes „Landkomudeaar« og kunne beregnes noiagHg'

efter Maaneskiftet.

Dens Næring bestaaer i

Hvassilden,

den ogsaa opfoder sine Unger med, og som bringer

saaledes, at Sildens Hale sees udenfor Næbspidsen. Den

sig derfor til Sildestimerne, men naar Silden mangler

den sig noie med andre Fisk, dog bekommer det ikke



godt, og man seer derfor i slige Aar, at Ungerne doe ai Sult.

Da Lomviens Pode vistnok opholder sig temmelig hoit oppe i Vand-

.Naar den ellers dykker, f. Ex. naar en Baad kommer den for nær,

kan man see den svomme kun et Par Fod under Vandskorpen. Dette

har jeg hyppig iagttaget, men især blev jeg opmærksom derpaa

for nogle Aar siden ved en Anledning, som jeg her skal omtale.

Da jeg paa mine Reiser stadig saae en stor Mængde Lom-

^ier at svomme inde paa en Gjov (Fjeldkliift) under et Fuglebjerg,

tik jeg engang det Indfald at forsoge paa at drive dem paa Land.

kunde jages op paa, men begge dens Sider vare aldeles lodrette

og vel 1000 Fod hciie, saa at der sjelden rorte sig Vind der-

inde. I Baaden medtog jeg endeel smaa Stene foruden et Par

Fuglestængc.-. V^ed Mundingen af Gjoven begyndte jeg med

at kaste Stenene ud efter Lomvierne, som naturligviis strax duk-

tede og vilde skyde ud under Baaden, men uagtet Vandet var

20 Favne dybt, dykkede de ikke længer ned, end at jeg altid

kunde see Fuglene, og Baadens Skygge skræmmede dem derfor,

da det var klart i Veiret, saa at de ikke vovede at nærme sig

<lenne. Da dette havde varet noget, og Lomvierne saae, at de

'tke kunde komme udefter, toge de alle Flugten indefter og lige

m Land, hvorhen vi forfulgte dem og toge 80 Stykker med Hæn-

derne, som rigtignok kun var en liden Deel af Antallet, men Alt,

h^^'d vi kunde faae fat paa, da vi ikke vare Qere end to, der

'Sprang paa Land, og Gjoven uheldigviis var afdeelt i to Landings-

slpder ved et udspringende Næs, som vi ikke kunde komme over,

"'J(^n de Lomvier, der vare paa den anden Side af Næsset, fik

^'d lil at betænke sig og komme tilsoes igjen, hvilket det tilbage-

blevne Mandskab paa Baaden ikke var istand til at forhindre.

Ungerne og yngre Fugle overvintre iraellem 0erne i temme-

''g Mængde, især de Vintre, naar der er tilstrækkelig Fode for

<^«m, men ofte finder man dem drevne paa Land dode af Sult;

•^og seer man dem aldrig sidde paa Land undtagen i Yng-



letiden, under og i Fuglebjergene, med mindre det er el sygl

Individ, der kryber op paa Landet, hvor det kan. Saaledes blev

for nogle Aar siden en Lomvie fanget paa Land, som var ud-

magret og forkommet paa Grund af, at nogle rode Glasperler med

en fiin Traad vare bundne om dens Hals og havde hindret den i

dens frie Bevægelser.

Lomvien bygger ingen Rede, men lægger Æg umiddelbart

paa Klippen, som kun er bedækket med dens Excremeiiler, der

tjene til at slotte Ægget, og som især ere nodvendige paa de Rou-

ger (Klippehylder) , der skraae udad. Paa Rougerne ligge

Æggene, det ene ved Siden af det andet, underliden i tusind-

viis. „Ejur" og „Skortar", mindre og storre Fordybninger ind

i Bjerget, samt Huller benyttes af mindre Colonier, der enten

ikke faae Plads paa Rougerne, eller af andre Aarsager vælge

disse Steder.

Det tidligste man seer Æg i Fuglebjergene er i Ugen fra

12te til 19de Mai. Den 2den Juni (Slutningen af 7de Uge af Som-

meren) have alle Lomvierne lagt deres Æg. I den anforte Tid

lægger den bestemt sit Æg, kun eet, der er smukt tegnet, ial-

mindelighed stærkt gront med sorte Streger og Prikker og ual-

mindelig stort i Forhold til Fuglens Storrelse. Hvis Veiret,

(Snee og Regn) forhindrer den i at lægge i Bjerget, værper den i

Soen under Bjerget.

Undertiden styrter et Fuglebjerg i Soen. I saa Tilfe'«"«

soger Fuglen, hvis det er skeel i den Tid, den er borte

0erne, de nærmeste Steder, hvor den kan faae Plads, men hvis

saadanne Sleder ikke findes tæt ved, holder den sig dog ^*"

forsle Sommer paa Soen- under Bjerget og lægger sit Æg »

det, men senere afbenytter den andre Steder.

Saasnart Lomvien har værpet, forbliver den i
Bjerget,

imod de Fugle, som ikke have lagt Æg, flytte til og f" ^^"

den foran anforte Orden. Han og Hun af dem, som havej^^gt

Æg, skiftes til at ruge og at siige Fode i denne Tid. Hver

vie kjender sit eget Æg, uagtet der kunne være flere
hundre e



Æg tæt ved Siden af hverandre. Saalænge Lomvien ruger, seer

man fra Soen af kun lidt til dem; thi de ligge da alle med Ryg-

^(•1. vendt udad, men, naar de have faaet Unger, sidde de yderst

|i,ia Uatiden af Kiippeafsatserne ligesom opstillede Porcellainsduk-

koi. 1 Sommeren 1859 saae jeg et mærkeligt Exempel paa Lora-

M.iis kjærlighed til dens Æg. Paa en Koug, hvor flere Par havde

lagt deres Æg, geraadede to Lomvier i Klammeri, som ha\de

tilFolge, at der blev stodt til den enes Æg, og at delte l.cgyiidte

at rulle ud ad den skraa Klippe. Kampen blev (iieblikk.lig op-

givel, og den Lomvie, som Ægget tilhorte, skyndte sig all hvad den

kunde bag efter det, satte sit spidse Næb ned foran det og for-

hindrede det i at trille længere, hvorpaa den med Næbet rullede

del opad Skraaningen tilbage til dets Sted.

De unge, ikke yngledygtige Lomvier opholde sig kun enkelte

Dage i Fuglebjerget i Rugetiden. Derimod er deres bestemte

Opholdsted paa Hedlen o: den som oftest skraa Klippefod af

Bjerget, samt paa Stene og Skjær i Soen, hvorfra de flyve ud at

soge Fode, naar de ere kjede af at sidde paa Land. Alen saa-

snart Ungernes Piben hores i Bjerget, forlade de Hedlen og flytte

op i Bjerget, hvor de blande sig med de Ynglende, men sidde

dog yderst paa Randen af Rougerne eller Oierne, og de have da

•leres bestemte „Landkomedage".

Lomviens Rugetid er 4 Uger, altsaa er det tidligst ved den 9de

Igc af Sommeren o: 9— 16de Juni, at „Pisa" o: Ungen hi>res i

Bjerget. Baade Han og Hun fodre Pisen med Sild, især Hvas-

s'lden (o: Clupea Spraitus, Nilss.), som foran nævnt. LHer

3 l'gers Forlob er Pisen flyvefærdig. Saasnart den kan flyve

liill, forlader den Bjerget, idet den selv flyver ned i Siien, for-

saavidt Bjerget er lodret; er der derimod Underlænde o: en bred

Klippefod eller Underland under Bjerget, tager en af Forældrene

l^'ngen paa Ryggen og flyver med den tilsoes.

Lomvien flytter med Ungen saavel paa de nordlige som paa

d* sydlige Oer kun, naar der er .Ostfald" o: naar Stromraen

'^ber i Ost, enten det er ved Nat eller ved Dag, for desto sna-



for den at bruge Vestfaldel, der lober Vest i fra 6erne, og som

i nogle Minutter vilde fore dem ud i det store. Atlanterhav, eller-

som Fuglebjergene findes paa 6ernes steile Vestsider og Nord-

ender. Heraf skulde man formode, at dens Opholdssted ora

Vinteren er ost og syd for Færoerne.

Naar Træktiden er kommen, trækker den som sagt saavel om

Dagen som om Natten, hvorledes end Veiret er, dog meesi,

naar det er „dimvigra« o: morkt i Veiret eller taaget, sandsyn-

ligviis for saameget som mulig at undgaae Rovfuglene, navnlig

Skuen, som desuagtet napper mangen en Lomvieunge. Ved

„Oulasoku«, 29de Juli, ere alle Lomvier borte, som ikke ere

blevne forhindrede i at værpe til ordentlig Tid ved Naturbegiven-

heder eller derved, at deres forste Æg er bleven ranet.

Lomviefangsten gaaer for sig paa fire forskjellige Maader,

foruden at den skydes, det sidste kun inde i Fjordene imellem

6erne, da det ved Lov er forbudt at skyde under Fuglebjergene.

Disse 4 Maader benævnes at „teåka Hedlefugl"; „teåka uj Oman-

flej", „figla" og „fleja''.

Hedlefuglen sidder sjelden paa Land for Værpetiden, og da

begynder forst denne Fangst, som vedvarer, indtil Fuglen som

forannævnt flytter i Bjerget.

Denne Fangst drives udelukkende med Baad, sædvanlig af

fire Mand. Naar man kommer til „Sedreni« o; de Hedler, hvor

Fuglene sidde, tage to af Mændene hver sin Stang og begive sig

i Agterenden af Baaden, medens de andre tovende Baaden, inden

den er kommen for nær til Landet, dog saaledes, at Agterstavnen

ikke vender lige ind paa Fuglene. Stængerne skydes frem og

holdes een paa hver Side af Stævnen for at kunne tage Fuglene,

til hvilken Side de ville flygte, og Nættene holdes i
Vandskorpen-

Fuglestangen bestaaer af en 6 Alen lang Stang af Fyrretræ-

paa hvis tyndere Ende er anbragt 2 Arme af Hasselkjeppe^
som

med en „Firetråa« o : et Stykke grovt Seilgarn eller tynd Line ere

bojede noget imod hinanden, og imellem hvilket Nættet, der enen



er forfærdiget af flint Seilgarn eller af fiinl Uldgarn, hænger som

en Pose ligesom et Rejenæt. Hvis Fuglene ikke flygte, forend

Slangen kan naae dem, lægges Nættel over dem; flygte de derimod,

maa Mændene passe paa at tage dem i Flugten med Nættet. I forste

Tilfælde kunne flere fanges i Nættet ad Gangen, i sidste derimod sjel-

dento. Om Eftermiddagen, naar Solen skinner og giver stærk Varme

under Fuglebjergene, er Loravien méest spag. Baaden fortsætter

Fangsten langs hele Fuglebjerget frem og tilbage, eftersom Fug-

lene sætte sig paa Land igjen, efter at de ere blevne forstyrrede.

Inderliden bruges kun een Stang paa Baaden, men Fangsten

Ijkkes bedre med 2 Stænger. Naar man faaer 20 a 30 Lomvier

liimands om Dagen i HedlefugJ , regnes det for en god Fangst.

At lage i j^Omanflej"' bruges kun, hvor en Roug er saaledes

nedenfra. Denne Fangst, der ansees for skadelig, da den for-

styrrer Fuglenes Fred, gaaer for sig paa folgeiide Maade. Man

'«'gger sig med Baaden, der ligesom ved Hedlefuglefangsten

" forsynet med to i^tænger en i hver Ende af Baaden, i

<"" Afstand fra Landet, der bliver afpasset efter den Bue, som

Lomvienmaa gjore, naar den styrter sig af Rougen, da dens tunge

flugt ikke tillader den at flyve lige ud, strax naar den kommer
paa Vingerne. Ved Banken og Stoien soger man at forskrække

*^»8lene, saa de flyve ned fra Rougen og henover Baaden, hvor

<le da blive fangede med Stængerne. Ved den Skræk Lomvien

faaer under denne Fangst, river den alle de Æg eller Unger

"^^^ sig, som ikke ligge ganske sikkre, hvorved en saaledes be-

''ggende Roug let kan odes, naar den ikke er dyb og dens he-

^««re ere udsatte for hyppig Efterstræbelse.

Den iredie, hyppigste, meest fordeelagtige, men tillige

^"^'•gste Maade at fange Lomvien paa , er ^Figling^. Denne

''='ngst begynder forst, naar Lomvien har faaet Unger. Ved

*nne Maade at fange paa indfinder man sig paa Lom-
'«ns eget Territorium i Bjergene og begiver sig dertil enten



ovenfra eller nedenfra. Skal Fuglemanden ned ovenfra, hvilket «

det almindelige, da Geværerne, inden Jagtloven udkom, havde

gjort ryddeligt paa de nederste Hylder, bliver han firet ned ad

den lodrette Klippe (som ofte huler indad) stundom om

hundrede Favne med en Line af 2^ Tommes Tykkelse, som han

har bunden om Livet, dog saaledes at den ikke trykker ham.

efterdi den er forbunden med „Leårabånd" o: brede Uidbaand.

der gaae ned om begge Laar, og „Axlabånd" om Skuldrene,

som holde Linen tæt til Brystet. Fuglemanden sidder saale-

des ligesom i en Stol og har sine Arme aldeles frie, da han

ikke har nodig at holde om Linen , hvilket ogsaa er Tegn paa

en Uovet, naar Ængstelsen noder ham dertil. Med Benene, som

han ogsaa har frie, kan han styre sig saaledes, at Ryggen \^^f

kommer til at vende ind mod Bjerget, hvilket kan være farligt

og ansees for en ligesaa stor Vanære, som at omfatte Linien

med Hænderne. Det er en piqvant Stilling at være i Line. Man

har den nogne Klippevæg foran sig og til Siderne, Himlen

oven, det blaae , ofte brusende Hav urtder sig og svinger som

Perpendikelen paa et Uhr mellem Himmel og Hav. Linen, der

hoiere oppe synes saa tynd som en Sytraad, strækker sig snart

ud og trækker sig snart efter igjen i

maa ikke kjende til Frygt; med Rolighed og Aandsnærværelse n

rogte sit Kald, naar han vil udrette noget.

Mindst 5 Mand udfordres til at betjene en Fuglemand,

af dem bliver posteret til at holde Oie med

med Tegn eller Raab tilkjendegiver, enten han skal I

nea „suja

des stille, eller trækkes op „dreåa"

noget at frygt«

Bjerget er lost, soger

Nedstigningen, thi den paalideligste

3 : en i Jorden rammet Pæl, Y

hvor der ikke kan rammes Pæl

med Bugten af Linen over Læn

undtagen nedfaldende Stene, som han,

er saa meget mulig at rydde af
Veienjnde
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den. naar Nodvendigheden fordrer. Er Udkanten af Klipppn af-

rundet, ligger Linen umiddelliart over Klippen; er den derimod

skarp, bruges „Bergslok'% o: et Stykke rundt Træe, som lægges

langs Klippen og holdes ved et Baand i hver Ende , og hvorpaa

i.inen saa lober. Ofte er Bjerget saa hiiit, eller saaledes afdeelt i for-

skj.^lligo Afsatser, at man forst noaa „suja" Mænd ned lil Afsatserne

i samme, for at disse derfra, med en anden Line kunne „suja"

Fiigiemaiiden ned lil Lomvien. Er der ikke stor Afstand imellem

Afsatserne, I. Ex. 4 h 6 Favne, lægges kun et Reb fast, ved

Inilkel Mændene da ,,lesa" o: fire sig ned, eller entre op. En

saadan Afstand kaldes en „Lesning".

Naar Fuglemanden er koranoen ned paa en Roug , som er

rummelig, gjor han sig los fra Linen, binder dens Ende fast,

forat være mere fri i sine Bevægelser naar han skal arbeide

paa Rougen, men desværre fores han ofte i Fristelse til at vove

sig altfor langt, naar der er et godt bebygget „Eja" eller „Skort* i

Jeg kan ikke forbigaae her at meddele et Træk, som er hoist

charakteristisk, og som viser, hvor fortrolige de Mennesker, der

fra Barnsbeen af færdes i Bjergene, blive med Faren. En Fugle-

mand var gaaet ned alene ad en Line, men ved Uforsigtighed

slap Linen fra ham, inden han havde gjort den fast. Man tænke

sig hans Stilling. Han stod der midt i den lodrette Bjergvæg med

Afgrunden under sig, Linen svævende udenfor sig, uden at han

l'unde naae den. Dog tabte han ikke Modet; kan han faae fat i

Linen, er han frelst; han vover det Utrolige, springer rask ud

fra Hylden for om muligt at omklamre Linen med Hænder og

Fiidder; det lykkes ham, og han er frelst.

t^e Eier, som ligge paa Fuglemandens Vei nedad, lægger

^»n Nættet for og fanger de Fugle, som han kan faae. Under-

ben er Bjerget saaledes beskaffent, at det ingen egentlig Roug

"j og isaafald maa han i hængende Stilling fange Fuglene.

»^an Pugleraanden ikke „suja« ned i Fuglebjerget, maa han stige

•^P nedenfra, og dette maa naturligviis altid skee paa „Drengene«?



o: fritstaaende hoie Klipper, som rage op af Havet. Efter it

være stegne i Land fra Baaden folges lo Mand ad forsynede

med Reeb og Fiiglestænger. Den Bageste slotter den Forreste

opelter fra Afsats lil Afsats ved Hjælp af Fuglestangen, i h?is

lykke Ende er anbragt en Jernpig, som bliver stukken ind i den

Forrestes Buxelinning, hvorhos han selv hjælper til med Hænder og

Fodder samt med sin egen Stang. Dette kaldes at „stua" og Afstan-

den imellem to saadanne Afsatser kaldes en „Sludning". Naar

den Forreste er kommen op paa en Afsats, lader han den ene

Ende af et Reeb gaae ned til sin Kammerat, som da entrer op

til ham. For at lette Opstigningen for den Bageste, naar Stud-

ningen er hoi, gjfir den Forreste undertiden Rebet fast om en

Steen eller Knort paa Afsatsen og lader et andet Reeb gaae ned

til ham, som han binder sig om Livet, hvorefter han da hales op

af den Forreste, og saaledes gaaer det fort op ad Bjerget. Nedstig-

ningen, der skeer nedad Rebet, er lettere, men er dog ogsaa meget

farlig, idet den, som sidst gaaer ned, maa lægge Rebel saa yderlig

om en Steen eller Knorl, at det ved et Ryk kan glide af. Jf?

har seet Exempel paa, at Fuglemanden efter at være kommen ned,

har entret op igjen for at lægge Rebet yderligere, Idsere,

det ikke vilde gaae af for ham ved de Ryk, han gjorde, et farligi

Experiment, hvor det kun gjaldt Værdien af et Reeb, e er

det var den sidste „Lesning"; en anden Sag vilde de

Bjerget

;

tillader

endnu farliges«

I slige T"

transportere mange Reb med sig.

Op- og Nedstigningen er altid f

er Gangen paa Ivers i Bjerget, som ofle forefalder. 1
»"^^

'"

fælde bliver den ene Fugleraand siddende, medens den a

med Rebet om Livet kryber og klattrer henad de snevre

Steder,- indtil han naaer et Punkt, hvor han kan sidde fast,

paa hans Kammerat paa samme Maade folger ham, og ^

beredt paa, at den Klattrende

Magt for at kunne holde

ud, og i
«'f"'^^'



undertiden indtruffet, at den Siddende ikke har været istand til

al stoppe, men er derimod styrtet ned tilligemed sin Kammerat.

Del er i Sandhed ængstelige Oieblikke for den ledige Tilskuer, at

^-^ u-lcmændene stige op og færdes i Bjerget.

k.m ikke undlade at fortælle folgendc Træk, som for-

i.l er mig selv bekjendt, er af Pastor Sorensen anftirt

Maanedsskrift for 1859- To Mænd, — den ene er nu

^' \>i gammel, dog livlig og rask, som han altid har været —
-iL .[i lor at fange Fugle, uden at have andet Hjælpemiddel med

M- . imI deres Fuglestænger. Da de vare komne op, indtraf det

liulil al den Ældre, der var gift, tabte sin Stang, som faldt

paa SiJen. At komme ned igjen uden Stang syntes umuligt.

»Hu har Kone og Bom," sagde den Yngre, som var ugift, „efter

niii.' vil ingen græde derhjemme, tag derfor min Stang, maaskee

H'Hoii hjælper mig uden den.* Og Herren hjalp dem begge.

Ht.stigningen af Drengene er ialmindelighed den farligste.

Mtim« Drenge ere af den Beskaffenhed, at det skulde synes

umuligt for noget andel Væsen end de befjedrede Skabninger at

naae derop, men Fuglemandcn har dog seiret, og kun paa faa

T'renge omkring 0erne ere Fuglene fri for hans Besiig. Naar

del er umuligt at klattre op paa en Dreng, som ligger nær inde

under el Bjerg, bliver en tynd Fiskeline firet ned derfra til en

Baad nedenunder, som da roer ud ad Havet til med Linen,

saalangi, indtil den naaer over Drengen. En tykkere Line bliver

•Jerpaa knyttet til den tynde og halet ind, indtil den kan tjene Fugle-

manden til al „lesa« sig op ad. Naar man forlader en saadan Dreng,

''der man stedse Reb blive liggende fast tilbage paa de værste

>»U'iler, for at lette Opgangen næste Aar. . Da Rebet er af Heste-

''•ar. raadner det ikke paa eet Aar. I den senere Tid har man

""'dlerlid benyttet sig af den meget sikkrere Maade at befæste

J^nkjetiinger paa slige Steder, eller og at sætte Oiebolte fasl

' ^l'Ppen, hvori man under Opstigningen kan hugge lange Baads-

''^S^^ opad hvilke der da kan entres.

l'nder Figlingen kan henregnes den paa enkelte Steder,



navnlig paa 6en Store-Dimon, brugelige Maade at tage ,Vaar-

fugl", som foregaaer paa samme Maade som Figlingen.

Vaarfiiglefangsten begynder strax efter at Lomvien er kommfn

i Bjerget i Slutningen af Februar og vedvarer indtil Værpetidpn.

Lomvien tages da i Skorter, Eier og store, dybe Huller; thi da

den er meget vild „sjarrir", kan den ikke fanges paa de aabne

„Riigir*, med mindre man pludselig og useet kan komrae til al

kaste Nættet over dem. Vaarfuglene taale ikke Raab, derfor

maa Tegn bruges under Nedfiring og Ophaling. Naar Fogleman-

den er kommen saa nær til Hullet, hvori Lomvierne sidde, al

han er sikker paa at naae dem med Stangen, forer han denne

sagte saa nær til Hullet som muligt, slaaer saa til med Kraft og

holder fast, indtil alle de Fugle, som ere indenfor, ere komne i

Nættet. Han dreier derpaa Stangen, saa Lomvierne hænge i den der-

ved dannede Pose, tager Nættet til sig, dræber de Fugle, han har

faaet, ved at dreie Halsen om paa dem og binder dem parviis samnofn

ved at stikke den enes Undernæb igjennem den andens Under-

næb og dernæst den Forstes Overnæb igjennem sammes Underns .

og hænger dem derpaa foran sig over Linen. To saaledes sam-

menhæftede Lomvier kaldes „ajn Kneppa". Naar han har

saamange, at han troer Linen ikke kan taale mere, eller de ere ham

til Ulempe, lægger han dem fra sig paa en beqvem Plads eller kaslcr

dem i Soen, hvis der ligger en Baad under Klippen.

Fuglemanden drive denne Fangst i hængende Stilling.
AlledeFugk.

ealle

' istand til at forhindre fra at flyv«

Fuglemanden, flyve ud og komme ikke igje"?
'

lede. Naar han kommer for et Hul, torne alle Fugl« ""•

vende im<

igjen saa langt de kunne naae og blive inde, indtil de enten

dræbte eller Fuglemanden forlader Aabningen.

Figlingen begynder, som foran nævnt, naar Pisen »Jre
.^

saa efter St. Hansdag, og vedvarer noget er a...

skal gaae '

sig paa en Roug, begyndes ved dt

dens anden Ende. Sædvanlig flyve



nelop paa det Sted, hvor Fiiglemanden har slaaet Nættet hen.

i:irn, og han begynder da forfra, indtil han har faaet det Tal

t: liave af Kongen, men giver dog Fuglene god Tid at

i-jcn og sætte sig, for ikke at have nodig at ^lægge for"

. Iivorved Puglen t)liver vild, „stangraddur". Har Rougen

- ...icl besogt i en lang Aarrække, kan Fuglemanden tage

LoiDvierne med Hænderne. Fuglene ere aldeles ikke skye for

den fremmede Gjest, og saasnart han lægger sig ned, hoppe de

sirax op paa hans Ryg. Hvormeget der skal dræbes, heslemraes

efter Antallet af Ungerne; ikke flere end disse, men hellere færre

er den Grændse en omhyggelig Fugleraand sdger at naae , naar

han vil have spag Fugl. Er det „Landkomedag", (naar Hedle-

fuglen soger i Bjerget), kan han tage Mere efter Skjonnende, da

han kjender Hedlefuglen, som sidder yderst. Han maa ogsaa

Sfige at dræbe ligeligt hele Rougen igjennem ; thi dræber han for

raange paa et Sted af Rougen, ora det saa er midt paa den,

bliver det Sted aldrig bebygget igjen , om end Fuglene bygge

saa tæt paa begge Ender, at de ikke kunne rummes. Ligeledes

æaa han vogte sig for at lade Blod komme paa Klippen; thi

•^'od skræmmer Lomvien. Paa samme Maade som anfiirt under

^aarfuglefangsten, bindes Loravierne sammen og kastes tilsoes

«"er hales op efter Omstændighederne. Indtil 100 Lomvier kan

fuglemanden fore op med sig, forsaavidt han troer Linen kan

^"e det, eller der er Mandskab nok til al hale. For at komme ind

P" en Roug, hvor der er „Loft" o : hvor det overliggende Bjerg sprin-

8" frem ud over Hylden, maa Fuglemanden give sig en stærk svin-

Sfide Bevægelse, som kaldes at „rajggja« eller at „teåka Loft«.

aar Loftet gaaer over 6 å 7 Favne dybt ind, kan det neppe tages.

^'' Hjælp bruges „Bergkroug«, en smækker Baadshage, for at holde

E" <^Jgtig Fuglemand kan ,.rigla" 1000 Lomvier om Dagen.

m Lomvier regnes at give 1 Vog o: 36 S Fjeder, men 350,

^^f de ere „sjoukastajir" o: have været kastede tilsoes. En



flink „Rojtingakona" maa kunne plukke 40 å 50 Lomvier om

Dagen.

Paa de Steder, hvor Loravien bygger i Mængde, benyttes

ogsaa dens Æg. Paa saadanne Steder i Bjergene, hvor Figlingen

ikke giver godt Udbytte og er besværlig paa Grund af, at Bjerget

ikke bestaaer af regulære „Roger", men derimod af „Skorlar"

og ,,Ejur", samles Ægene, hvilket kaldes at „reåna". Frem-

gangsmaaden er den samme som ved Figlingen, undtagen .it J<r

ikke bruges Stang. Drenge paa 12 til 16 Aar foretage ialmiiide-

lighed jjReåningen", da de ere lettere at haandtere i Linen os

raere smidige til at klattre omkring. Den forste Gang en Dreng

skal i Linen, er der naturligviis en stor Glæde tilstede, indtil det

Oieblik, naar han skal ud for „Eggen" o: Klipperanden. Dåer

hans Mod som oftest forbi, men han skal vænnes og bli«r

undertiden paa en temmelig ublid Maade tvungen ud for „Eggen ••

Naar han forst er saavidt, gaaer det lettere. Æggene saroles,

blive undertiden sonderslaaede, og Indholdet fyldt i et opbiodl

Lammeskind, som i den Hensigt medtages.

Fleiningen afviger ikke i noget Væsentligt fra de andre Fange-

raaader, undtagen at Pugleraanden sidder stille i Skjul og fang«^^

de Fugle, som Oyve forbi ham, med Nætlet. I den senere li

bruges ogsaa at fleja Lomvier fra Baad.

Der fanges omtrent 55000 Lomvier aarlig paa Færoerne, »o

efter den ovenanforte Beregning give 15 h 16 Sktt Fjef'

Kjodet spises. Hvad der ikke kan bruges ferskt,
nedsalfej

til Vinterbrug. Forhen bleve Kroppene flækkede og ophængie

Torring, men denne Opbevarelsesmaade er nu ikke mere

da der gaaer saa meget tilspilde, naar varmt og fugtigt ^<

træffer og hindrer Tiirringen.

Den under Navn af Uria ringvta Brunn. i
Syslemeri

en særegen Art opforte Lomvie er sikkert (hvad

allerede fra liere Sider er blevet fremhævet) kun en >«'

Uria troHe; thi jeg har været Oienvidne til at en ringeloiet^^

langnæbbet Lomvie have parret sig s
desuden

seet



mgvia at fodre en Unge, som en troile havde under sine Vin-

ger. Den er hyppig, men langtfra saa talrig som troile. Paa en

lille Roug, hvor 20 Par Lomvier byggede, talte jeg 3 ringvia.

Uria Brunnichii Sab. forekommer ikke paa Færoerne.

97. Iria grylle Lath.

Dansk: Teistc, Tisk,

Færoisk: Tajsti,

er Standfugl her. Forhen var den meget talrig, men paa Grund

af (lens Troskyldighed er den nu meget formindsket paa de (leste

Steder, da man ikke længer agter den gamle Forkjærlighed

for Teisten, hvorefter det ansaaes for Synd at dræbe den. Den

•tygger i „Urer« eller i Klippehuler og Revner, men aldrig, som

Dr.Kjærbolling siger i sin Bog „Danmarks Fugle", i selvskrabede

Huler, og lægger 2 Æg. Den dykker godt og holder sig nær \

Landet, hvor den imellem Stenene paa Bunden fanger sin kjære

og saa godt som udelukkende Fode „Teårabrosraa", Tangsprælh

[Gunellus vulgaris Cuv).

1 Slutningen af Juli komme Ungerne paa Soen og kunne

slaaes ihjel med en Aare. Den spises gjerne, og Ungen „Tajsta-

pisa" ansees for en Lækkerbidsken. Naar Pastor Holm
Kroyers Tidsskrift siger, at den om Vinteren findes i store Skarei

•lybl inde i Fjordene, da feiler han visselig heri; thi Teisten op-

•»older sig aldrig inde i de dybe Fjorde, og det allerede a

'^«n Grund, at „Teårabrosmen" ikke findes der. Derimod op-

holder den sig om Dagen langs Kysterne. Om Aftenen saml«

Teisterne sig sammen i Flokke og overnatte paa Soen i een

»ntlen rolig Vig, „aar Veiret er godt; i daarligt Veir sov

derimod paa Klipperne langs Kysterne.

98 Ilergulus alle Ray.
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ved sydostlige Storme i Mængde driver paa Land i udn

Tilstand. Kun en eneste Gang har jeg seet den om Soinii

nemlig den 8de Juni 1857 i Nolsoefjorden efter 8 Ugers ^

dende ostlig Vind og Kulde.

99. Fratercula arctica (Linn.)

Dansk: Lunde,

Færoisk : Lundi,

er den talrigste og meest udbredte Fugl paa Færoerne,

findes ingen Oe, paa hvilken Lunden ikke bygger, skjondt i

skjellig Mængde.

Den kan ankomme til Landet ved „Mariumesse", 2ode Maris,

men sees kun enkeltviis og sjclden saa tidlig. „Summarmåaia-,

14de April, regnes forst for dens egentlige Ankomst, og man seer

den da strax paa Landet ved dens Byggepladser, forst i „Urerne ,

men senere hoiere oppe i Bjergene. Strax efterat den er an-

kommen renser den sin Hule for Jord og Gruus, som i ^m'^^^"

Lob kan have samlet sig i den. Efter Sagnet skeer dette den

1ste Sommernat efter gammel Stiil, altsaa Natten imellem den 24de

og 25de April. Er der da nogen Feil ved Hulen, f. Ex- a' ^^^

Aaret i Forveien er gravet Hul lige over Reden, som ikke er

saa godt tilstoppet, at Fugtighed ikke kan trænge ned derigjemieni-

saa graver den dybere ind, eller, hvis dette ikke lader sig gj"'^-

f. Ex. naar den moder Steen, sciger den en anden Hule og ti^"-

lader den forste. Derfor er det magtpaaliggende for den, dor

eier et Lundeland, at omgaaes Lundens Huler godt.

I Hulen danner den en Slags Rede af Græsstraa.
^^^'

gammelt Sagn skal den lægge sit eneste Æg ved

Heraf Talemaaden „Lundi verpur ajt* og det g'«™'^ ^'^"

„Æg findes i Ur ved Korsmisse«. Men det er dog ansat

lidlig, da man vist neppe undtagen som en reen

finder Æg forend sidst i Mai.
^^^,^

Indtræffer Uveir ved den Tid, saa den „mister Urten
, ^^

Aar^l fandt Dia

den fiirst i Begyndelsen af Juni.



en Lunde paa sit Æg paa slet Mark V2 Miil midt inde paa en

Oe, i opdyrket Land. Han og Hun skiftes til at ruge. Ungen,

jPisen" fodres af de Gamle raed Tobiser {Ammodytes)^ som For-

«ldrene bringe i Næbet, indtil 50 Stkr. ad Gangen efler hvad der

siges, saaledes at Tobiserne, der ere indeklemte imellem Over-

og l'ndernæb, hænge ned paa begge Sider af Næbet ligesom Skjæg.

Det er ikke saa let at komme til Rundskab om, hvor stort Antal

(len kan holde i Næbet ad Gangen. Jeg har gjort Forsog dermed

*ed at Qeie en „Sildbærer« og fandt kun 18 Stkr. Tobiser, som

faldt fra den, men jeg indriimmer, at jeg fandt langtfra alle dem,

M)ra den tabte, og naar Pastor Holm i Kroyers Tidsskrift siger, at

man ..hyppig seer den svomme elier Dyve med en Ammodytes

iN^libasild) der krummer sig omkring dens Næb«, da begriber

jeg ikke, hvorledes han er kommen til at anfore sligt. Selv om

han slet ikke havde bort det i hver Mands Mund almindelige

Sagn, at Lunden bærer 50 „Nebbasild", burde hans Oie dog

aldrig have kunnet bedrage ham i den Grad, at han kunde

ansee de mange nedhængende Ammodyler for een Fisk, der krura-

niede sig om Fuglens Næb. Neppe engang i et enkelt, sjeldent

Tilfælde vil det kunne skee, at en Lunde skulde lade sig nole

™ed at tage en eneste Tobis ad Gangen; thi Tobiserne svomme

fiske
i en saadan Stime, bliver den ikke et Oieblik. over Vandet,

"»en fisker uophorligt, indtil den har Næbet fuldt.

At Lunden kan fange saamange Fisk, holde dem i Næbet

og svommende ordne dem saa smukt, kan vel synes utro-

''g', men det skeer dog. Jeg troer sikkert, at det maa gaae

"åledes til, at den holder de fangede Fisk fast med Tungen,

"*'od Overnæbet, medens den gaber for at fange flere, og ved at

'*gge Tungen igjen ned i Undernæbet vil den atter paa samme

Maade kunne holde den gjorte Fangst, naar den gaber paany.

De Lunder, som bygge i Urer og nederst ved Soen, have

tg tidligere end de, der bygge hoiere oppe i Bjergene.
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Man fanger Lunden paa 2 Maader, ved at „dreåa--

„fleia". Ved at „dreåa", „Droltir" forstaaes, at man træk

ud af dens Hule med Haanden eller ved Hjælp af en Træ|ii:

en Fiskekrog paa Enden. Naar Hulen, der ialmindeiigln;

parallel med Jordskorpen, er saa dyb, at man ikke kan im

Lunden, graves et Hul ovenfra, livorigjennem man da som

kan naae den uden at have nodig at grave flere HulKr.

saadant gravet Hul tættes godt med en ,,Birgjing" o: en lilk

Tue afGronsvær og en flad Steen for at Vandet ikke skal trænge

ned i Hulen. Ofte har man ikke nodig at gjore saa mange Om-

stændigheder for at faae Lunden; thi i et godt bebygget Lunde-

land, som ikke er altfor hyppig besogt, ligger Lunden „grunf

o: ikke dybt, saa at man blot ved at lofte det lange og

kraftige Græs „Sinegreås", som hænger ned foran den korle

Hule, iveiret, kan gribe dens Beboer.

Denne Fangst begynder paa enkelte Steder strax efteral

Lunden findes i Hulen om Natlen, og benævnes at „dreåa Dim-

raelunda", men maa ikke fortsættes altfor længe og biir ophore

betids, for at Lunden kan faae Ro at værpe. Det er kun fa'

Steder, hvor Dimmelunde tages, da denne Maade saavelsom „Drot-

tir" i det Hele ansees for og er skadelig, da man dral' :

Lunde som yngler, og den bor kun taales, hvor Lunden

i overhaands Mængde, eller paa saadanne Steder, som lU^

sig til Fleining.

Den egentlige „Drottir" begynder, naar Lunden er „lagstir

o: naar den har begyndt at ruge. Da Lunden bygger paa

forskjellige og farlige Steder, snart i „Urer", snart paa Skraanin

ger og Afsatser, som kun ere tilgængelige for Færingen,

Fod er saa sikker, og hvis Oie fra Barndommen vænnes

uden at svimle, at skue ned fra de hi)ie Bjerge i den dybe -

grund eller det brusende Hav, snart paa Afsatser dybt nede p»

den l.Hlrette Klippevæg (Bjerg), til hvilke man ikke kan naaeue^^

ved Hjælp af den lange Line eller ved al stige op fra Soe" '?



er Fangsten af denne Fugl forbunden med storre eller mindre Fare

og Besvær, og kræver sine aarlige Offere.

Man klattrer fra den ene Tue li! den anden; sjelden glider

den sikkre Fod, men Tuen, som den besindige Fanger sætter

Koden paa, losnes underliden pludselig fra Klippen, og med den

jtyrtcr han i Afgrunden. Eller naar to Mænd folges ad paa den

farlige Vei og have Reeb imellem sig for at den ene kan holde

den Anden, om han styrler ned, hændes det vel undertiden, at

den Faldende trækker den anden med sig i Afgrunden.

Hvor gammmel Lunden er, naar den yngler, veed man ikke

med Vished. For mig har man opgivet, at den lægger Æg, naar

den er to Vintre gammel, men jeg troer, at det er for lidlig ansat.

Lunde kan blive, skjcindt

[itlig vanskeligt at komme til

nogen Kundskab derom. Jeg veed, at en Lunde, der var fanget

og dode ikke af Alder, men ved et Uheld. Som Stifugl maatte

den naturligviis leve under ugunstige Betingelser ved at holdes

inde i et Værelse. Den fik sjelden Vand at bade sig i; og om

Vinteren, naar Brænding og Uveir vare tilhinder for at skaffe

fersk Fisk til den, maatte den ofte i flere Dage efter hinanden

lade sig noie med udblodt Torfisk, Muslinger o. s. v. Engang

»ar den endog saa uheldig, ved at træde op i gloende Aske, at

faae sine Fodder sammensnærpede.

Efter den almindelige Mening skulle 7 Lunder være fælleds om

fenEIule, og Ægget blive udruget, selv om man dræber 7 Lunder

"•1 af den samme Hule. Med temmelig Sikkerhed tor jeg efter

<*« Beretninger, jeg har hort, sige, at man i een Sommer har

'^Set 7 Lunder efter hinanden af den samme Hule, og at den

««lende har udklækket Ægget. Dette troer jeg imidlertid kun

8i«lder om de tæt bebyggede Ynglepladser; thi jeg har anstillet

^"soget medeenligt beliggende Huler, men det er ikke lykkedes.

Entelte indsigtsfulde Mænd have forbedret deres Lundeland

^^'Jdeiigt ved at hjælpe Lunden med at grave Huler. Man



behover lil den Ende kun om Foraaret, inden Lunden kommer

tii Landet, al skjærc et lidet Stykke ud af Gronsværen der.

hvor man vil have Hulen. Resten hesiirger Lunden selv, naar

I Sommeren 1859 var Lundefangsten meget ringe: man

antog, at Aarsagen dertil laae deels i Mangel paa Tobiser under

6erne, men deels ogsaa i den overordentlige Mængde Lunder, som

inddrev dode den foregaaende Vinter. Forovrigt vil man af Erfaring

vide, at en saadan Dodelighed imellem Lunderne indtræffer hvert

20de Aar. Man fortalte mig, at mange af de Lunder, som fandtes,

vare forskjellige fra de sædvanlige Lunder; maaskee har det været

Fratercula gladalis.

„Fleiningen* begynder imedens Lunden ruger, naar nemlig de

unge Fugle, som hidtil holdt sig paa Soen, begynde at soge op

til de Ynglende, ligesom Hedlefuglen flytter i Bjerget til Lorariw;

men den rigtige Fleielid er dog ikke, forend Lunden har klækket-

1 de forsteDage efter at Lunden er „lagstir" o: bar begyndt

at ruge, er „Eådkomefuglerin" o: de Unge kun enkelte Dage

ved Landet. Senere er „Landkoma« mere regelmæssig, id«'

„Eådkomefuglerin" er 3 Dage hjemme og 3 Dage borte, ligeso"

der er sagt omLomvien; men henimod den Tid, da Lunden Oy»er,

er den 4 til 5 Dage borte og kun 3 hjemme.

Fleiningen af Lunden gaaer kun for sig paa Landet,
^a«

Lundelandet er tilgængeligt, udvælger Fleiemanden sig en »Sets,

„Flejasets" 3: Sæde, hvor Lunden flyver forbi, svinger
Stang«i|

op efter den forbiflyvi

svinger Stangen op i

imod den vilde den rive Nællet itu og gaae igjennem

en Kugle. Stangen er af samme Slags, som bruges

men lettere, med noget mindre og finere Næt.

Kun de unge Fugle fleies. „Sildbæreren" faaer

ladelse at passere forbi en forstandig Fleiemand. ^^^
jj_^

er god, del vil sige, naar Vinden blæser fra det rette

^^

jevnt langs Landet, kommer Lunden paa Vingerne, '3

I
Figl""?^



hed ikke fiir Kl. 10—11 om Formiddagen, og nyver da uafbrudt

til Kl. 3—i om Eftermiddagen, da den storste Deel kaster sig

paa Soen igjen. Er der god ,, Landkoma", (lyver den atter i 3

limer om Aftenen „Kvijldlundi". Den flyver „uj Hiiig" o; i en

krrds. idet den trækker et Stykke langs Laiulet. d(i|)aa nd i

l.iillen og ind igjen der, hvor den begyndte, langs Lamicl. iiaf-

iTiidt i en saadan Mængde, at den formijrker Solen.

Kil af de flinkeste Fleiemænd kan paa ol af de bedste

>t.,lri Hele 900 Lunder om Dagen. Fleiningcn udkræver Be-

ii.i'N<iighed og betydelig Muskelstyrke. Den er trættende, da der

Ulli kan fanges en Lunde ad Gangen ved hvert Slag, men Anstræn-

gelsen foles ikke af Fleiemanden under det fornoielige Arbcide og

I den piquantc Stilling at sidde paa den gronne Tue med Afgrunden

under sine Fodder, Havel, de forbiflyvendc Lunder som Bisværme,

udbredte for sine Oine, og ofte en hundrede Favne hoi Fjeldvæg

over sit Hoved. Lærlingen mærker forst Anstrængelsen i de

trætte Arme Dagen efter Fangsten.

De fleiede Lunder sammenbindes, efterat være dræbte, i

„Vorer" med en Traad om de knækkede Halse. Fem Lunder ud-

gjore en „Vore" og svare i Værdi til en „Kneppe" Lomvier.

Vorerne bindes atter sammen med et Reeb, og efter endt Fangst

'ager Fleiemanden sin Byrde paa Nakken, naar han er gaaende,

"agtet Veien ofte er af den Beskaffenhed, at en Uvant vilde grue

'ed at lænke sig den tilbagelagt selv ubelæsset. 100 Lunder af

n'>rottralunda" regnes for en Mands Byrde „vi BakLa", „innan-

''^rgs" o: paa steile Steder; Fleie-Lunden er naturligviis noget

lettere.

Er Lundelandet utilgængeligt, raaa naturligviis Linen bruges;

OS er det af stort Omfang, blive flere Mænd, der berede sig til

et længere Ophold der, i en Uge eller mere, firede ned i det.

Man haaber.paa godt Veir, thi man har ikke Tag over Hovedet;

hoist kan man faae en Hule eller en stor Steen til Ly, ja der

hvor man finder del lladeste



ikke i Sovne at glide ud af Leiet og styrte i Afgrunden, ild.

Torv, Mad og Drikke m. v. er man forsynet med. Det lange

gronne Græs „Lundasina", som altid findes, hvor Lunden bygger,

Lunden selv, der staaer foran sin Hule som Manden for m
Huusdor, Bjergene ved Siden med Lomvien elier Riden, Solen

paa Himmelen, det uoverskuelige Hav, den hvide Brænding

langs Kysten, nogle Fiskerskibe i det Fjerne og Fiskerbaade

l/o Miils Vei fra Kysten, alt dette fryder Oiet. Man begynder al

vælge sig de bekjendte eller ubekjendte Pladser til „Flejesetser",

gjor den Ubekjendte, som forste Gang har spundet den lange

Traad nedad Klippevæggen, bekjendt med Stedets Leilighed og

paaminder ham om Forsigtighed, taler om dem derhjemme ved

Arnen, som man nu er noget afsondret fra, og soger i Herrens

Navn hver til sin Plads for at fleie. Om et Par Dage kan man

vente Baade under ,,Landet" efter Fangsten; man kan da hore

Tidender fra Hjemmet og medsende gode „Qvanner'', Angdm,

til Slægt og Venner. Man veed ogsaa, at der daglig vil komme

Folk paa „Eggen" for at sporge eller dog see, hvorledes del

staaer til, idet man ovenfra tæller Mændene i Bjerget lil man

faaer Oie paa dem Alle. Er Bjerget ikke for hoit, kan man raabe

op til dem, hvorimod man ikke kan forstaae hvad de deroppefra

raabe ned; thi Lyden forplanter sig lettere opad end nedefter.

Er „Atten^ god, flyver Lunden let, og man kan gjore en god

Fangst og faae nok at kaste ned paa Stien, for at dette igje"

kan fiskes op af Mandskabet paa Baaden ; hvilket er lettere end

at hale Fangsten op paa Eggen og bære den hjem.

Saalænge Mandskabet er i Bjerget, har man ingen Ro P*

sig hjemme, man glæder sig vel lil Fangsten, men man er oS

gladere, naar denne er vel overstaaet, især naar den har fundel

Sted i et „Land", hvor der tidligere er indtruffet Ulykke, og som

derfor ikke besoges igjen i mange Aar. Jeg har saaledes
bivaanet

Nedfiringen i et Lundeland (Ingjarstéa, henhorende til B)g «

Saxen), som har liggel ubesiigt i 30 Aar, fordi en Mand var
bleveii

slaafit ihJ*.I Ho,. .„^ f\ i._,..£i . . X' .i..i,..;^.-:.^,r nf meen. ^f^'*^
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fra de paa „Eggen" tilbageblivende Venner og Familie var rorende.

Hver Mand modtog, naar ban var „ujbunden" o: bunden i

Linen, et Kys og en Velsignelse, inden han gik ud for „Eggen".

En 75 Aar gammel Mand var fulgt med Toget den besværlige^

•^ Miil lange Vei til Eggen c. 1600 Fod over Havet, som be-

kjendt Mand og for at „sida vi" under Nedfiringen. Da han

baviie sagt Farvel til sin eneste Son, overvældede hans Folelser

hara, han kastede sig næsegruus paa Jorden og brast i Graad.

L'nder Fleiningen kan henfores den Maade at fange Lunder

paa, som kaldes at „stidia" og foretages, hvor Lunden bygger i

store Urer, og hvor mange undertiden sidde sammen i Klynge paa

store Stene. Der pleier man at fange dem med Slang paa noget

lignende Maade som Hedlefugl fanges.

Lundens Fjender ere : Ravnen, Skuen og Kjoven.

Den lille Drunqvite bemægtiger sig ogsaa jevnlig dens Hule

"g forsvarer denne ved at besudle Lunden med Tran, som den

Lunden drager bort med Ungen ved Midlen af August, gaaer

strax tiJsties og sees ikke igjen, forend i Slutningen af Marts Maaned

eller Begyndelsen af April, hvoraf Ordsproget om Een, som man

seer sjelden „Han sast ikkje heldir in Lundi åa Joulanot" (man

seer ikke mere til ham end til Lunden en Julenat).

Paa Færoerne fanges i et Middelaar omtrent 235,000 Lunder,

som, naar 20 regnes til 1 Pund Fjer, afgiver et Udbytte af c.

o SkS Fjer, men den afgiver ingen Duun, og jeg veed ikke,

'i^orfra Dr. Kjærbolling har sin besynderlige Vildfarelse, at Dunene

vurderes lige med Ederduun.

Kjodet benyttes ligesom Lomviens.

100. Alca torda Linn.

Dansk: Alk, Mule,

Færdisk : Alka.

^en ankommer og forlader os igjen til samme Tider

^""^ Lomvien. Den er vildere end denne, men langtfra



saa talrig og fanges kun enkeltviis, naar Fuglemandcn paa sin

Vei i Bjerget antræffer den.

Den lægger Æg ved samme Tid som Lomvien, og, ligesom

denne kun et eneste et; undertiden bygger den i Fuglebjergene

i smaa Selskaber paa faa Par, men som oftest ganske enkellviis

i Steenhuller og Klipperifter, helst hvor Bjerget er lost, og del

er derfor i Reglen farligt at gjore Fangst paa den. Som Hedle-

fugl blandt Lomvien sees den sjeldent, og i saa Fald sidde de

unge Fugle som oftest noget hoiere end Lomvien.

Dens Næring er saavidt mig bekjendt den samme som

Lundens.

Uagtet den af Flere angives for at være dum og Qegraatisk.

er den dog meget vildere og vanskeligere at fange end baade

Lomvien og Lunden.

101. Aka impeunis Linn.

Dansk: Geirfug I,

Denne Fugl er nu kun kjendt paa Færoerne af Navn. Tid-

ligere har den været almindelig. Lucas Debes anforer den i M"

Færoa reserata som ikke ualmindelig; Landt siger, at den i
hans

Tid var begyndt at blive sjelden, og det er vel nu tredsiiidstpe

Aar siden, at det sidste Exemplar er bleven fanget paa Færoerne

Tvende paa Færoerne endnu levende Mænd have været nie*.

i Aaret 1809 at slaae mange Geirfugle ihjel paa Fugleskj^reno

ved Island.

102. Procellaria pelagka Linn.

Dansk: Stormsvale^

Færoisk: Druntjuitu

Navnet har den af sin hvide Overgump. Hvad Tid den

J'
kommer under Landet, er mig ikke tilstrækkolig '"^'*^^"*^''

j^^

den lægger ikke sit Æg forend midt i Juli, enten i
J^r "

eller i de store „Urer-, der bestaae af nedstyrtede EUpP««''"^^

"



eller og i Huller i Udhusenes Vægge, der ere opforte af Steen og

lugerne forlade ikke lieden forend sidst i November. Den

Isic November 1855 fik jeg 12 Unger, hvoraf de Heste havde

dni hole Duundragt paa, I 1857 fik jeg den 27de November

.11 luge, som kun havde kastet Dunen paa Hoved, Vinger og

Hale. Ogsaa henved Juul har man seet dens Unger med Duun-

dragt. Efterat Ungen er begyndt at voxe noget, træffer man aldrig

(le Gamle ved Reden om Dagen, hvorimod de om Natten bringe

den sin Fode, som de udspye af Svælget.

Den bygger ialmindelighed colonieviis, og især om Natten,

men ogsaa om Dagen, kan man hore dens velbekjendte pibende

Slemme, medens den sidder paa Reden, Naar man griber den,

udspyer den igjennem Svælget (ikke gjennem Næseboerne, som

Dr. Kjærbolling siger i sin Bog: Danmarks Fugle) en guul Tran,

hvormed dens Mave er fyldt, saa ofte, indtil Forraadet er udtomt,

"almindelighed 2 til 3 Gange.

Forhen skal den have været benyttet som Lampe, idet man

har trukket en Væge igjennem den, men den giver ikke nogen

god eller behagelig Belysning, hvad jeg veed af egen Erfaring,

•hi jeg har selv anstillet Forsoget.

Om Sommernætterne seer man den jevnlig med sin raske

svalelignende Flugt svæve hen over Vandfladen, og undertiden

'igesaa om Dagen, helst i taaget Veir. Har man da noget Fiske-

'"er eller Spæk ved Haanden at kaste ud til den, kan man

'okke den ganske tæt til Baaden, saa at man kan tage den med

Hænderne.

Forvildet op paa Landet bliver den ganske forvirret og for-

sager ikke engang at flyve bort, naar man sætter den frit paa en

Steen eller andetsteds.

Ægget er hvidt med en bruunplettet Ring om den butte

Ende og har en temmelig skrubelig Skal.



103. Procellaria loachii Temm.

Sommeren, men den yngler

104. Puifiuus major Faber.

Dansk: ~
Færoisk : Skråapur^

sees ligeledes paa Havet om Vinteren, men findes ikke ynglende.

105. Puffinus auglorum Ray.

Dansk: Skraape^

Færoisk : Skråapur,

ankommer den 12te Marts og trækker bort i September. Den soger

strax til sin Hule, som den renser, eller, hvis den ikke har va?rel

beqvem det foregaaende Aar, graver dybere. Den 1 3de Marts

1847 har jeg seet den flyve imellem 6erne, og den i7de Marts

s. A. blev en fanget i sin Hule paa en af 6erne; forovngt

faaer man sjelden den gamle Fugl i Hulen ; thi den opholder sig,

med Undtagelse af Rugetiden, kun der om Natten og flyver ud

ved Daggry. Forsinker den sig, indtil Dagen er brudt frem,

holder den sig i Hulen hele Dagen igjennem.

Den bygger ofte i Jordhuler hoit tilfjelds, men ogsaa i

Urer saavel tilfjelds som nede ved Stranden. Undertiden W^S"

Sneen paa Fjeldene, naar den ankommer, men den er saa

sin Sag, hvor dens Hule er, at den graver igjennem &"

Hulens Indgang. Man siger, at naar den graver, ligger den p"

Ryggen.
^^^^^^^

Man seer den ialmindelighed flyve inde i
Fjordene i *

«

om Eftermiddagen og henad Aften især i taaget Veir.

^^^

middagen antager jeg, at den holder sig længere

^^

Landet, hvor den ligesom ogsaa i Fjordene stiger &in
^^

som den henter op af Soen ved i Flugten at kaste sig "



dykke under; dog holder den sig ikke længe under Vandet, langt-

fra saalænge som Lomvier, Alker o. desl. Naar man vil skyde

eller slaae dem, tager man Fiskelever, som man knuser og stroer

henad Vandet. De forbinyvende Flokke kaste sig da strax i den

trannede So og opsamle de flydende Leverstumper, siddende

paa Vandet. De ere da ofte saa graadige , at de komme tæt

til Baaden, og man kan da med en Aare slaae mange ihjel. Med

en udkastet Traad og Krog med Lever til Mading kan man ogsaa

Tidligt i Mai lægger den eet Æg, der ligner Lundens, undta-

gen at del er ganske hvidt, glattere og ialmindelighcd mere af-

rundet ved Enderne. Reden bestaaer af tort Græs. Den yng-

ler colonieviis.

Sidst i August ere Ungerne flyvefærdige. I den sidste Tid,

inden de forlade Hulen, sidde de udenfor denne om Natten, og

'»ve sig i at bruge Vingerne. Den 15de August, eller, hvor de

Ijygge hoit tilfjelds, den 24:de August, opsuger man Ungerne. Da

den ialmindelighed graver sin Hule langs hen under Jordskorpen

f- 6 til 12 Tommer under denne, saa har man sædvanligt et

Hul fra oven af ned lige over Reden, hvorigjennem Ungen udta-

ges, da Hulen, som oftest er saa dyb, at en Arm ikke kan naae

Reden igjennem Indgangen. Hullet raaa omhyggelig tilstoppes

og dækkes, saa at Vand ikke trænger ned derigjennem, da i

modsat Fald Skraapen forlader Hulen næste Aar eller graver den

dybere. Bliver en Hule godt behandlet, forbliver den i Mands-

minde benyttet Aar efter Aar, medmindre Rotter, der ere Skraa-

Pens værste Fiender, dræbe de Gamle. Man har ogsaa havt

Exempel paa, at Katte, som have taget Ophold i Marken, have

anrettet stor Skade ved at fange de Gamle, naar de flyve ind

^S ud, ligesom ogsaa Ungerne, naar de om Natten komme ud

^ Hulen.

Skraapen bygger i
an ikke saa beqverat

tromme til Ungerne, og man benytter derfor en Træpind paa c 1 i

Længde med en fastbunden Fiskekrog paa Enden, som man



ker dem ud med. Ogsaa bruges Hunde, som man oiii
'•

tager med til Urerne, og som ere afrettede saaledes, i;

de Unger, der sidde ude, og bringe dem til deres Hen..

Den gamle Fugl fanger man aldrig i Hulerne, undt<ig<ii [i,i.»r

der findes 2 Gamle i een Hule; man troer da at gjore vel i al

dræbe den ældre, som man mener at kunne kjende paa dens

afslidte Kloer.

Sagnet siger, at der skal have været betydelig Mulkl for al

dræbe Skraapen, rfemlig I Krone for hver Klo, som den har paa

Fodderne. Hvad der skydes eller fanges af dem paa Soen er

ubetydeligt.

Ungen („Lujri") er meget feed , undertiden har den indlil

1 Tomme tykt Flesk paa Brystet. Den nedsaltes i Lage og bru-

ges, kogt, til Suul, men smager naturligviis trannet. De luger.

som tages hoit til Fjelds og inde i Dalene, ere betydelig federe

end de, der faaes nær ved Soen.

Der fanges, vil jeg antage, overalt paa Færoerne neppe

2000 Unger aarlig. Forhen har Fangsten oversteget dette AnUl.

men Rotterne, som ere blevne bragte her til Landet, have tur-

mindsket dem betydeligt.

106. Fulmarus glacialis (Linn.).

Dansk: Mallemukke,

Færoisk: Hedvheslur.

Indtil for c. 16 Aar siden var denne Fugl saa at sige ube-

kjendtpaa Færoerne, idet den kun blev seet af Fiskerne ude

paa Havet med Undtagelse af et enkelt Individ, der nu og

kunde drive tillan<is. Nu derimod bygger den i
temmelig ogsied*«

stigende Mængde paa 3 forskjellige Steder paa 6erne og u

sig ogsaa til nye Ynglesteder, saasora til
Myggenæsholm*) «!?

Troldhoved, hvor den har indfundet sig i de sidste to
•

^^^

Aar. Jeg har ikke nogen bestemt Erfaring om, hvad Ti

^^^

kan siges at komme lil Landet eller at forlade det igjen^ "''

*} Den skal her tage Reden fra Sulen.



1 nit I IH-. U) til 20 Mile fra Land.

Kiden bygger den paa Klippevægenes Afsatser, i det Steen-

^fuub, som skaller af Klipperne og saraler sig paa Afsatserne

blandet med Jord. Den lægger midi i Mai eller senere et eneste

Æg, som i Storrelsc ialmindelighed staaer imellem Huiisandens

og Gaasens, men kan variere meget i Storrelse. Farven er

liHil. og Æggene have en trannet Lugt ligesom selve Fuglen,

Dens Næring bestaaer fornemmelig af.Aadslcr af Hvaler o.

s. V. Med Fiskelever kan man lokke den saa tæt til Baaden, at

den kan gribes men Hænderne, for ikke at tale om, at man kan

fange den med Krog med Lever til Mading.

Jeg har selv været paa en af dens Ynglepladser. Fuglen

er ikke sky, naar den sidder paa Reden, og man kan underti-

den gribe den med Hænderne; med en Fuglestang kan man let

fange den paa Reden.

Dens forste Forsvar er at sproite Tran paa dens Fjende, men

den værger sig ogsaa ved at bide.

Den fanges ikke, da Kjodet ikke spises, og Fjerene forme-

delst deres stærke Lugt ere ubrugelige. Man er dog nu be-

Pjndt at benytte Ungen ligesom „Lujren".

lor. Lestris catarractes Ulig.

Uansk: Stor-lijovc. Skue,

Færuisk: Skuir,

ankommer midt i April og drager bort i Begyndelsen af October.

Den forfijlger de storre Maager, især Larus fuscus, og plager

e. Den siieer derfor ud

Havel og holder sig til

'g gjerne fange paa Krog med Spæk eller helst Fiskelever til

Lokkemad, rover Æg og dræber endog Lam, Gjæs, Ænder og

sndre Fugle, som den med et eneste Hug slaaer ihjel og der-



efter fortærer. Den ansees som Rovfugl, og der svares »bbe-

told af den,

I Begyndelsen af Juni lægger den, i Almindelighed colonieviis.

2 Æg. Reden, som bestaaer af Mos, findes paa Fjeldsletteriie

og andre moseagtige Steder paa slet Mark. Ligesom Riden

sciger den i Yngletiden de nærmeste Indsoer for at bade sig og

for at fordoie sin Fode. Reden forsvarer den med Kjækhed imod

Enhver, der nærmer sig, idet den som nogle Maager og tildecis

andre Fugle skyder ned fra Luften paa Forstyrreren med eii

voldsom Fart, saa at man kan hiire den Susen, dette foraarsager.

Jsær naar den har Unger i Reden, er den dristig, og man kan

da med en Kjæp slaae en Vinge over paa den, saa nær „skyder*

(færoisk Udtryk) den. Efter Retningen af dens „Skud« kan man

finde dens Rede, thi den skyder altid fra Reden.

Den gamle Fugl skydes og fanges kun leilighedsviis. Ungerne

derimod soges, forinden de kunne flyve. Undertiden forebygger

man itide deres Flyvedygtighed ved det foriivrigt grusomme

Middel at lemlæste det ene yderste Vingeled paa den spæde

Unge for at være desto sikkrere paa, at den ikke skal undslippe-

108. lestris pomarina Teram.

Dansk: Mellem- h'jov c,

109. lestris parasiticus Linn.

Dansk : Struntjæger^

Færoisk: Tjegvi.

3g forlader os til samme Tider som Skuen.

Dens Levemaade og Ynglen er i det Hele taget omtrent eens

med hvad jeg har anfort om Skuen, kun at den ikke dræber

andre Fugle. Den holder sig altid til Sildestimerne og a"
""^

Steder, hvor Larus tridactylus fisker, og plager denne saaiænge,



den maa afgive sin Fangst, som Kjoven da griber i Luften. Del

er endog rorende at see med hvilken Smidighed og jamrend(

Skrig Riden soger at undgaae dens Anfald for at bevare sii

ofte suurt erhvervede Fangst, der er bestemt for dens længsels-

fulde Unger. Man har heraf dannet Ordsproget om en Stærkere

der plager en Svagere, at det er, som naar „Tjegvi pujnu

Ride". Ogsaa Lunden maa afgive sin Fangst, naar Roveren træffe

Naar man nærmer sig dens Rede, skyder den ned paa For

slyrreren; men kommer man ganske nær til Reden, anstiller dei

sig, som om den var lemlæstet, idet den kaster sig paa Jordei

og flagrer omkring med en ynkelig Stemme.

Den varierer hyppigt med hvid Bug. Denne Varietet kaldes

derfor „Qvujtibukir" „Qvujttjegvi" (Hvidkjove) ; den findes jevnlig

parret med den almindelige, og jeg har derved kunnet overbevise

mig om, at begge Kjon ruge.

En anden Varietet med en stor hvid Plet paa Forvingen og

en mindre paa Struben er sjeldnere.

110. Lestris cephus Brunn.

Dansk: Slruntjæger^ Kjove^

Færiiisk : Tjegvi^

*idst
1 Juni iQQQ skyod jeg et Exemplar og saae flere.

Dansk: Stormmaage.

Færoisk: Ujslandsmåasi,

forekommer underliden om Foraaret, og jeg har seet flere Exem-

P'^rer af den.

112. Lams marinas Linn.

Dansk: Svartbag^

Færoisk: Svartbedkur, Ung: Bedkskuri, Skuri,

'^P^older sig her hele Aaret igjennem. Den nærer sig for-

"emmelig af Sild og Sei og opholder sig derfor meest paa



de Steder, hvor Stimerne af disse Fiske om Sommeren sop

Landet. Men den flyver ogsaa langt ud fra Landet, hvor des

opsoger Sildestimerne, og holder sig da tillige til Fiskerbaadenf,

naar der fra disse udkastes Fiskeindvolde. „Rognkjelsi", Cyehp-

terus lumpus, som den fisker ved Ebben og fortærer paa Strand-

bredden, er en Lækkerbidsken for den.

Svartbagen teer sig her som Rovfugl; thi den dræber Gjes

og mindre Fugle ja endog smaa Lam , især naar de ere svage-

lige. Der ydes derfor Næbbetold af den ligesom af Ravnen og

Kragen m. fl.

Den bygger gjerne colonieviis, men ofte seer man enkelte

Par bygge alene. I Almindelighed bygger den i Fuglebjerf?en«

og andre utilgængelige Steder, men undertiden ogsaa paa Sletlff

ovenpaa middelhoie Fjelde. I dette Tilfælde er dens Rede dog

let at finde, da den udvælger de mest ophoiede Steder paa

Sletten, saasom store Stene og Hoie. Reden, der er temmelig

stor, bestaaer af Mos og Græs. Den lægger i Begyndelsen af

Juni 3 Æg og forsvarer Reden kjækt imod Enhver, der nærmer sig.

Naar Svartbagen er udfarvet, er den en smuk Fugl. 0«"«

kulsorte Ryg tager sig godt ud imod dens forovrigt sneehvide

Krop, som naar den flyver over den oprorte Soe, virkelig er

blændende hvid.

Fra den tidlige Alder af trives den godt i
Fangenskab, naar

den kan have Plads til at bevæge sig i under aaben Himoel og

reent Vand at bade sig i. Iblandt mange Individer, der ha«

været opelskede, findes et Exemplar paa Sjovgaard i
Kolleljord,

som i Sommeren 1857 var UAar gammel. Den blev som Unge

taget fra Reden tilligemed en anden Unge, og begge bleve sale

i en med et Steengjerde indhegnet Hoegaard, hvorigjenneffl

I6ber en Bæk. I de forste 3 Aar undergik deres Fjederdragt
^e

sædvanlige Forandringer. Efter den 4de Fældning erho

^^^^^

deres Dragt som fuldt udviklede Fugle. Næste
^"""""J'^g

de sig at være et Par. Hunnen begyndte at bygge

lagde el Æg, men det blev fortæret af Hannen. Samme



ur, da Hoet skulde sættes i Hoegaarden, bleve begge Fuglene,

ligesom de foregaaende Aar satte ud af Hoegaarden. Uheldigviis

blev Hunnen borte; rimeligviis har den enten (orvildet sig eller

er bleven slaaet ihjel. Siden den Tid er Hannen bleven toiret

med en Snor om Foden udenfor Hoegaarden i den Tid, Hoet

har været bragt ind, og har roligt fundet sig deri. Saasnart man

nærmer sig Hoegaarden, lader den strax sin stærke Stemme

hore, hvorhos den sætter sig til Modværge, jo mere man nær-

mer sig til den. Desuden holder den stedse Noget i Næbet, el

Slraa, Been eller et Stykke Træe, saalænge man opholder sig i

Nærheden af den. Et gammelt Fattiglem, som daglig henter Hoc

i Hoegaarden, kan den ikke lide, men angriber ham regelmæssigt,

hvergang han kommer, med sit stærke Næb. Andre, som komme i

Hoegaarden, anfalder den dog ikke, medmindre man opirrer den.

Paa de Steder, hvor den bygger colonievlis, og hvor man let

tan komme til Reden, benytter man sig af Ungerne, der naturlig-

vils tages kort forinden de ere flyvefærdige.

Dansk: Sildemaage,

Færoisk: Likka', Ung: Skuri, Likkcskuri,

ankommer i Marts Maaned og drager bort i September. Den er

°"«get almindelig, men forekommer ingenlunde i uhyre Masser,

som Pastor Holm synes at antage om denne og de ovrige Maage-

"ler paa Svartbagen nær.

Den lever fornemmelig af Sild og andre Smaaflsk, men tager

«gsaa Fiskelever, Spæk og andet Affald af Fiskeriet og Grinde-

f^ngsten, ligesom og Æg.
De sidste Dage i Mai og forste Dage af Juni lægger den

**'"e 3 Æg. Reden ligner ganske Lams argentatus's, men er

foget mindre. Den bygger colonieviis paa de lavere Fjeldsletter,

^^^ ogsaa paa mindre tilgjængelige Steder.

Den er en nyttig Fugl, da den gjoder Marken der, hvor

*" 'tygger, og oppiller de skadelige Insecllarver.



Den bliver jevnlig jaget af Lestris

bliver jaget af Lestris parasiticus.

Dansk : Havmaage,

Færoisk: Fiskjimåasi; Ung: SÅtirt,

opholder sig her hele Aaret igjennem og er talrigst paa Fiske-

pladserne, hvor den om Vinteren nærer sig af Fiskeaffald. Om

Sommeren holder den sig til Sildestimerne.

1 Almindelighed yngler den enkeltviis i Klipperne paa iilil-

gjængelige Steder; men jeg har dog havt Exempel paa, at el

Par nu i mange Aar har ynglet paa slet Mark imellem en Colonie

af Lams fuscus.

Reden bygges af Mos og Græs; den er af samme Udseende

som Sildemaagens, kun storre; i Slutningen af Mai findes 3

Æg i den.

Den er ialmindelighed meget sky og kjender godt Jægeren,

som den med sit hoie Skrig „gjeu kjauv« forfolger i tiiborlig

Afstand. Mangen en Sælhund har den ved sit Skrig forspildt for

Skytten, og den bliver derfor efterstræbt, naar man kan oaae

den; forovrigt skydes eller fanges den ikke.

Ungen lader sig let tæmme i Fangenskab, og man har ha*'

Exempler paa , at de have været de Personer, som have opfodt

dem, særdeles hengivne, efterat de have erholdt deres Frihed.

Navnlig har man et i flere Henseender mærværdigt Tilfælde,

om hvilket Prof. Steenstrup allerede for en Række Aar siden har

givet en udforlig Beretning*), som jeg her kortelig skal gjen«'^«'

En Bonde i „Dal" paa Sandoe tog i 1781 om Sommeren to

Maageunger ud af en Rede for at opfostre dem i sit Huus.

*) Amll. Bericht Q. d. 24 Vers^mtn I. deutssher Naturforscher

in Kiel im Sept. 1846; p. 146. -- Det er ganske ri,.i.ta'

ed givne Meddelelse til de

det er en Feiltagejse, at den i den'historiske Beretning^o

kMtLarusmarinus.



lod han dem have deres Frihed, og Maagerne, som snarl viste

sig begge at være Hanner, opholdt sig deels ved Huset, deels

paa Marken i Nærheden, eller gjorde endogsaa smaa Udflug-

ter paa Havet, fra hvilke de imidlertid stedse vendte tilbage.

Efter nogle Aars Forlob blev den ene af Maagerne tilfældigt skudt

paa en af disse Udflugter; den anden fortsatte sin vante Leve-

maade og vedblev at være saa tam, at den tog Fiide af sin

Herres Haand. Endelig parrede den sig med en vild Maage,

og begge valgte til Redeplads en Klippevæg mellem „Dal'^ og

„Husevig", hvorfra Hannen efter den Tid regelmæssigt vendte

tilbage til Bondens Huus i Selskab med sin Mage og de halv-

voxne Unger, Om Sommeren opholdt Maagefamilien sig meest

ved Stranden, især naar Fiskeriet gik godt, og den levede da

ganske som de aldeles vilde Maager af Affaldet fra Fiskefangsten.

Naar Fiskefangsten tog af, og navnlig om Vinteren vedblev Maage-

parret bestandig med at soge Ophold ved Bondens Huus, og

Hannen tog da endnu stedse, hvad Eieren rakte den med Haan-

den, Hunnen derimod holdt sig lidt mere tilbage, men tog dog

hvad man kastede hen til den. Ungerne deeltoge kun i disse

Besog hos Bonden, saalænge de fulgte Forældrene, altsaa kun

den forste Sommer. Endnu i 1846 levede denne mærkelige

gamle Maage og havde da altsaa en Alder af 65 Aar; men trods

denne hoie, under saa særlige Forhold tilbragte Alder var der

•»erken i Farven eller i andre Henseender nogen Forskjel al

opdage mellem den og de vilde Maager; i 1847 dode dens gamle

**""•«, og noget derefter blev ogsaa Maagen selv borte, det være

H nu at den var bleven dræbt eller var dtid af Alderdom.

115. larus glaucas Briinn.

Dansk: Graamaage^

Færdisk: Måasi^ Ung: Valmåasi,

*^«d jeg kun een Gang at have seet i udvoxet Tilstand. Exem-

P'aret blev i 1545 uisendt Universitetsmuseet. Derimod ere

""Be Fugle hyppige ligesom forrige.



116. Larus leucopterus Faber.

Dansk : Hvidvinge-Maage^

Fæioisk : Måasi ; Ung : Valmåasi.

Den gamle Fugl sees sjeldenl her, dog har jeg skudt et R

Stykker af denne Art. Derimod ere unge Fugle ganske almindi

lige om Vinteren.

Damk

:

Færoisk : FransaUdna^

underliden her, dog sjeldent. Tvende Par pleie imid-

lertid aarlig at yngle ved el lidet Fjeldvand.

Iblandt andre Exeraplarer har jeg havt et, som var skudt i

April 1853.

118. Larus tridactylus Linn.

Dansk: Rotter.

Færoisk: Rida; Ung: Ridepisa.

Kan siges at forekomme her baade Vinter og Sommer.

Imidlertid forekommer den i betydelig storre Mængde om ^f""-

meren end om Vinteren. Den regnes for egentlig at ankomme

til Landet i Slutningen af Januar og at forlade det i
September.

Om Dagen er den bestjæftiget med at soge sin Næring, s<"«

bestaaer fornemmelig af smaa Sild, Murt o. s, v., og den

derfor altid at flagre over Silde- og Seiestimerne. Den tilbringer

dog en Tid af Dagen med at bade sig i
Ferskvandssoerne.

som den elsker meget, og som den ofte soger fra de undertiden

en Miils Vei borte beliggende Ynglesteder. Paa Ferskvandede,

hvor den stadig findes om Sommeren fra midt i Mai ti

September i Flokke paa Qere Hundrede, er den »
idelig

^^^^

gelse med at bade sig, og Trækket til og fra Vandet, ^"^

J^^^^
i mindre Flokke paa 20 h 30 Stykker, varer uafbrudt fraR«

10 om Formiddagen til Klokken 6 om Eftermiddagen.
^^^^

Dens eneste Fjende hertillands er Kjoven, i«'"* ^



licit$, som idelig sees at jage efter Riden for al frarove den,

bvad den har fisket, og som ikke giver tabt, forend Riden, der

med klagende Angstskrig sijger at undflye i forskjellige Retninger,

har opkastet den nedslugte Fisk, hvilken Kjoven griber i Luften

og da ophorer den med Jagten.

Midt i April begynder den at bygge sin Rede, hvortil den

henter Materialet paa den Dade Mark, hvor den i store Flokke

opriver Dynd og Leerjord, som den blander med Mos, og der-

etter bringer i Næbet til Redepladsen. Den bygger colonieviis og

lavt i Fuglebjergene. Hvert enkelt Par anlægger sin temmelig

store Rede, der bliver sammenklinet af det ovennævnte Dynd og

Leerjord, paa en fremspringende ubetydelig Knort i Klippen.

Naar den er færdig med dette Grundlag, holder den i nogen

Tid op med at bygge, for at Grundlaget kan torre og vinde mere

Fasthed, men ved den Tid Lomvien lægger Æg, sidst i Mai,

tager den fat paa at bygge selve Reden. Paa samme Maade

som ovenanfort seer man den da i Flokke at afrive Græs til Reden,

paa den flade Mark hvilket varer nogle faa Dage (saaledes blive

ikke ubetydelige Stykker Mark blottede for Græs), og umiddel-

bar derpaa lægger den sine 3 Æg, der ere bekjendte blandt

fuglemændene for deres skrobelige Skal, . ligesom Æggene af

•'>co{opax gallinago blandt Fuglene paa Landet. Reden er saa

Fuglemand trygt kan slotte sig ved den, naar han

i Bjergene.

Fugle, der sidde paa Reden, som de lil- og fra-

nyvende lade uophorlig deres skingrende Stemmer hore, der i

Sandhed er bedovende, naar Colonien er noget stor. Kun idet-

'»oieste en Time ved Midnatstid forholde de sig rolige. Ord-

'^l'roget siger derfor om et meget talende Menneske, at det ikke

'P'- mere end Riden i Bjerget.

Riden fanges ikke i Bjergene, fordi det ikke lonner Umagen,

•iun Ungerne soges paa de Steder, hvor de ere talrige. Der-

skydes ikke ubetydeligt af dem paa Ferskvandene, ved hvis

lægger sig i Skjul bag dertil opfiirte smaa Gjer-

klaltrer
(

Saavel .

Bredde.
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der med Skydehuller i. Man kan med et Gevær, der forer el

stort Skud, paa denne Maade nedlægge 8 til 10 paa een Gang, og

jeg veed Exempel paa, at 18 ere faldne for et Skud. Ogsia

skydes de enkeltviis i Flugten, naar de trække til og fra Fjeld-

vandene, Saaledes kjender jeg en Mand, der paa denne Maade

har skudt 200 om Dagen. Naar man har en Lokkeride, eller

kaster en dod Ride op i Luften, omsvæves den af Flokken, saa

at man har Tid til at affyre flere Skud paa denne.

Uansk: lismaage,

Færfiisk : —

lar jeg havt 2 Exemplarer,

ung Fugl, den 12te Ma

Færoisk

:

antager jeg at have. havt et

1856 fik jeg nemlig en Maage,

Jeg optegnede dens Kjenderaærker saaledes:

Længde ib T., Vingestrækning 33»/2 T., Vingerne 1 T. uden-

for Halen, som er lidt kloftet. Tarsen IV. T., ^^'''''y^

IV2 T., 4de Taa som en Vorte, uden Negl.
Overnæbet,

Spidsen til Næbroden IV4 T., Undernæbet IV2 T.

Næbet guult, den ydre Halvdeel af samme brunlig. En
«

^^^

bag ved Oiet en lille brun Plet. Gabet rodt. Kappen og

J^^

(iverste Deel af Ryggen blaagraa. Den halve '"'*'^'"^^"^' "

^^^^le

Straalerne paa de 4 forste Svingfjer lysbrun. De l''

Styrere hvide, de ovrige med en lys brun Plet pa« E"

Kroppen forovrigt sneehvid.



121. Sterna macroura Naum.

Dansk: HæUetetne^ Spliltaer^

Færoisk : Tedna,

forekommer i Mængde. Dens Ankomst falder midt i Mai, naar

Sejens Yngel, „Murt" er saa stor, at den kan benytte den Ul

Næring; deti forlader os i Slutningen af September, naar samme

Vogel er voxet saa meget, al Ternen ikke længere kan faae Bugt med

den. Foruden af Murt, der benævnes ^Tednemurtir", nærer den

sig ogsaa af andre smaa Fiske og vistnok ogsaa af Bloddyr, som

den fanger ved at skyde sig ned fra Luften fra en Hoide af 4

til 5 Favne, hvor man ofte seer den hænge svævende i nogle Secun-

der paa el Sted, medens den passer det beleilige Oieblik at styrte

ned paa Fisken. I store Flokke og med stærk Skrigen seer man

den aagre over de Steder, hvor der er Fode for den, og jcvnlig at

skyde sig ned paa dens Fode. Den oppiller ogsaa Snegle og

Insectlarver paa Marken, hvorved den gavner meget.

Ved St. Hansdag lægger den sine 2 Æg, sjelden 3, paa den

blotte Jord paa torre Steder, colonieviis, undertiden temmelig langt

fra Stranden og oppe ved Fjeldene. Den skyer dog ikke lave

Holme, som Pastor Holm siger i Kroyers Tidsskrift, tvertimod

yngler den i slorst Mængde paa Kirkeboholm, som er den laveste

Holm blandt 0erne.

erteligt Stik i Hovedet af dens spidse IVæb.

Den fanges ikke, og det ansees snarere for Synd at dræbe

den. Æggene soges St. Hansdag.

Om ogsaa Sterna hirundo L. forekommer her, har jeg ikke

forskaffet mig Underretning om, men jeg antager det.

122. Sula bassaea Linn.

Dansk: Havsule^ Tossefuglj

Færoisk: Sula.

Regnes for at komme til Landet „Podls-raessudeå" den 25de

Januar, dog kan man see enkelte flyve hele Vinteren igjennem.
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Sulen yngler, ja nedlader sig ei engang paa noget Sted pai

Færoerne, nndtagen paa Myggenæsholm og tvende ved samme Holm

staaende Klipper „Pujgarsdrengur'' og „Fleåtidrengur". Som en

Undtagelse herfra maa dog anfores, at naar den bygger Rede, samler

den Materialiet paa Oen Myggenæs, tæt ved Holmen.

Tidlig i Februar sees enkelte Suler at sidde om Dagen paa

den nordlige Side af Holmen og Drengene, men ikke ora Natlen.

Fra „Mariumessn", den 2ode Marts sidder den ogsaa om Natten og

er da meget feed, men bliver magrere henimod Værpetiden.

Sulen s.oger om i alle Fjorde paa Færoerne, hvor der er Sei

og Sild, hvoraf den nærer sig ved at styrte sig ned som en Piil

fra Luften, 8å 10 Favne og mere, og kan den undertiden være H

sig saa fuld af Fisk, at den ikke er istand til at lette sig igjen

op af Vandet.

Forst i April begynder den at bygge Reden, fornemmelig

ved at bygge til den gamle Rede, der er af samme Materialier

og samme Fasthed som Ridens Rede og anlagt paa samme Maade

paa fremspringende Knorter i Klipperne. Reden er saa hiii, at

den naaer en Mand til Knæerne. Den Ude April værper den

et Æg, der ligesom Skarvernes er lidet i Forhold til
Fuglens

Storrelse og hvis Skal udvendig er belagt med et særegent

kalkagtigt Lag. F Almindelighed ere flere Reder nær ved hin-

anden, uagtet Sulerne ikke forliges vel, naar de sidde P«

Reden. Den værper meget ujevnt, idet nogle Unger kunne

være flyvefærdige, medens andre ere nylig udkrobne af
Æggene

Ungerne ere ingensinde flyvefærdige for 8de September, Ini^"

29de September er den almindelige Tid at tage Ungerne, m«"

ofte ere mange tilbage efter den 29de September. Naar U"?«"

forlader Reden, flyve de Gamle med den. Underliden kan ma«

see Suler sidde henimod den 14de October, og aian seer

flyve ved Holmen indtil Advent.

I de sidste Aar begynder Fulmarus glacialis at tage

pladser paa Myggenæsholm og fordrive Sulen.



Fangsten efter de gamle Suler begynder den 25de Marts

(jOjesulan" o: indtil 4 Aar gamle, sidder forst henimod Olai,

29de Juli). Naar Fangsten skal ventes at blive heldig, maa den

gaae for sig ved nordlige Vinde med Haglbyger, dog ikke med

formegen Snee, om Natten ved mork Maane.

Fangsten gaaer for sig paa folgende Maade. En eller to

Baade med fornodent Mandskab begive sig til Holmen, der kun

er nogle Favne fjernet fra Oen, og fore med det samme den ene

Ende af en Line derover, af hvilken den anden Ende bliver fast-

gjort paa Fastlandet for dermed at kunne hale Fornodenheder

ud paa Holmen, hvis Brænding skulde forhindre Baadene i atter

at lande paa Oen. Mandskabet deler sig derpaa i Partier, for-

synede med Liner, eftersom de forskjellige Klippeafsatser ere,

hvorpaa Sulerne bygge. Et Partie bliver firet 43 Favne ned paa

en bred Rouk (Klippeafsats eller Hylde), hvorfra atter 3 af Par-

tiet blive firede 30 Favne længer ned til andre Afsatser. Del

maa iagttages, at Nedfiringen ikke skeer lige over Sulerne, da

der ialmindelighed rives smaa Stene og Gruus los ved Nedfirin-

gen, hvorved Sulerne vilde vækkes. Efterat Mandskabet er kommet

til Sulernes Sovepladser, begynder den egentlige Fangst, som skeer

derved, at Fuglemanden, som let kan skjelne de kridhvide Fugle,

gaaer udenom dem paa Klippeskrænten og kaster sig over dem,

'det han stræber efter at faae saamange som muligt under sig,

hvorefter han knækker Halsen paa dem. Undertiden kan een

Mand saaledes faae 12 Suler ad Gangen. Naar den med Næbet

faaer fat i Mandens Klæder eller i hvilkensomhelst anden Gjen-

sland, holder den fast og giver ikke Slip derpaa, forend den bliver

dræbt, hvilket letter Fangsten betydeligt; kun maa Manden tage

S'g vare for, at Fuglen ikke faaer fat i hans Hænder, da dette

forhindrer ham i hans Arbeide.

Paa „Pujgarsdreng" og „Fleatadreng", af hvilke den forste

'' 30 og den anden 20 Favne hoi , sove Sulerne overst oppe

P^a den flade Top. Folkene bestige Drengene ved Hjælp af Slænger,

^ott" de blive loflede opad Klippen med, til de forskjellige Steder,



hvor de kunne faae Fodfæste og derefter hale andre op til sig.

Naar de ere komne op paa Drengen, liste 4 å 6 Mand sig

langs Randen udenom Sulerne, og naar de have oraringet dem.

springe de alle til ved et givet Tegn paa engang og samle der-

ved alle Sulerne sammen i en Klynge midt paa Drengen, hvor

de dræbes. Indtil 50 Stykker kunne fanges paa hver af Dren-

gene i een Nat. Paa ovenanforte Maade fortfares hver Nat, saa-

længe Veiret tillader det, indtil Sulens Værpelid. Der fanges

ialmindelighed 300 gamle Suler aarlig.

Fangsten af Ungerne gaaer for sig som anfort fra den 8de til

den 29de September, idet de blive tagne paa Reden. De blive ial-

mindelighed slagne i Hovedet med et Stykke Træe. Een eller

to Baade ligge neden under Redepladserne for at opsamle de

Unger, som falde ned.

Af Unger fanges ialmindelighed 600 Stykker aarlig.

Kjodet, saavel af gamle som af unge nedsaltes til Vinteren.

Fjerene ere af liden Værdi, da de stinke stærkt.

123. Graculus carbo (Linn.)

Dansk: Aalekrage, Skarv,

Fardisk : Hiblingur.

Opholder sig her Aaret rundt og nærer sig fornemnieli?

af den aargamle Graasei, men i Mangel deraf af andre Fisk. som

den kan sluge og fordoie i utrolig Mængde. Ved forstå Daggrj

er den paa Færde med at soge sin Fode, hvorefter den udhviler

sig paa Klipperne tæt ved Soen og fordoier Foden. Den tisk^f

derpaa igjen henad Skumringen, inden den begiver sig til
Natteqva-

teret, der findes paa lignende Localiteter som dens ^"8*

pladser, paa utilgængelige Klipper ved Sokanten. I Solskin sidder

den gjerne med udspilede Vinger paa Klipperne og un^e^" ^

paa Soen, hvilket benævnes paa Færiiisk at „brenna Sall*.

I April bygger den sin Rede, der bestaaer af Tang og Grsj^

colonieviis, og lægger deri 3 blaalige hvide Æg, der ligesom !»u'«°*

ere bedækkede med en kalkaetie Masse udenpaa den egentlige i»'''

'



Den er meget forsigtig og vanskelig at komme paa Skud.

Naar man nærmer sig til den med Baad, og den ikke tager

til Vingerne, men dykker, er man sikker paa den, hvis man er

istand til at roe ligesaa stærkt, som den svommer under Vandet; thi

den svommer allid i en lige Linie. Naar man saa passer at holde

sig bagefter den i et kort Bosseskuds Afstand, vil man ialmin-

delighed ved dens fjerde eller femte Opdykning faae Skud paa

den, da den saa maa give sig Tid at trække Veiret.

124. Oraculus cristatus (Fab.)

Dansk : Topskarv.

Færoisk: Skarvur,

er ligesom foregaaende, almindelig baade Vinter og Sommer; dog

er dens Antal i de senere Aar meget aftaget; thi der bliver gjort

stærkt Jagt efter den, da den er en velsmagende Fugl, især Un-

gen, hvis Kjod i Smagen ligner Haresteg.

Den nærer sig ligesom Hiblingen af Seien og andre Fiske.

I Frastand er den ikke god at skjelne fra forrige. Imidler-

tid kan man sirax kjende den, naar den dykker, idet den gjor

f' Spring i en Bue op af Soen med tætsluttende Vinger, naar

<^en gaaer under, hvorimod Hiblingen skyder sig fremad i Dyk-

ningen.

Gamle Fugle have den bekjendte Top kun fra Juletiden af indtil

' Slutningen af Juli. 1 den ovrige Tid af Aaret mangle de den.

Skarvens Tunge er saa liden, at den egentlig kun er el

Rudiment. Man siger herom paa Færoerne, at det er til Straf

•^"•"i
at den sladdrede for Ravnen, hvor Edderfuglen havde sin

Rede, og Sagnet benyttes endnu jevnlig for dermed at skræmme

et sladderagtigt Barn. „Qvuj veår Skarvur tungulejsurV Tuj han

seje Ravnenun fri qveår Eåvan åttil«

Den yngler ikke hos os i Selskab med Hiblingen, som Dr.

%rb611ing siger, men derimod i Urer under store Klippe-

^'J^'ter, hvor den allerede i Februar lægger 3 Æg, der have

samme Udseende som Hiblingens, men ere mindre. Den lægger



Æg meget uregelmæ

til samme Tid, soe

den 14de Mai har ro

i Reden paa Tind

paa samme Sted ha

Unge. I Midten af

paa Hetland mange

den Tid sees Unger

ligt, idet der jevnlig findes Æg i nogle Beder

Ungerne ere flyvefærdige i andre; allerede

I som en Sjeldenhed seet en flyvefærdig Unge

dmen, hvorimod man ogsaa iste Augusl,

seet en ganske fuldvoxen, men dog niigen

uli Maaned 1855 saae jeg omkring Skeldness

disse Fugle, alle med Æg i Reden; paa

paa Soen ved Færoerne.



Videnskabelige Meddeielser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjdbenha?n.

Bestyrelse. NF. 6—9.

Om Falsters Vegetation

Baade ved sin Beliggenhed og Beskaffenhed er Falster et

Mellemled mellem Sjælland og Moen paa den ene Side og Lolland

paa den anden Side. Den nordlige og nordostlige Deel, som

vender mod de forstnævnte Ger, har nogle bakkede Partier, hvis

hoieste Punkt dog ikke naaer stort over 130 Fod. Den sydlige og

sydvestlige mod Lolland vendende Deel er, med Undtagelse af

nogle faa Punkter, næsten ganske flad og har ingen Hoide, som

naaer 70 Fod. Jordbunden bestaaer mest af Leer, som i en ringe

Djbde gaaer over i stærk Leerraergel. Jkke sjelden Ondes reent

Rridt i secundær Leiring saa nær Overfladen, at det opkastes

af Grofterne. Paa et eneste Sted , ved Sydspidsen af Gjedser-

odde, findes fast Kalksteen, som ligger for Dagen i Strandkanten.

Midt igjennem Landet fra NO. til SV. strækker sig dog et Bælte

med lettere Jord, som enkelte Steder gaaer over til reent Sand.

'>eite Bælle er paa flere Steder afbrudt af Moser og torveagtige

^''ge, og her findes ogsaa to store ægte Hedemoser, Horreby

^yng og Mosen mellem Hanenau, Oustrup og Skjorringe Skov,

som ikke har noget fælleds Navn, men benævnes i sine enkelte

l^ele Borre Mose, Lidstrup Lyng, Virket Lyng o. s. v. I Oens

hoieste Bakkeparti mod NV bestaaer Jordbunden flere Steder af

Sfovt Kalkgruus, men da dette dækkes af et Leer- og Muldlag

'^ ^2 til 1 Alens Mægtighed, har Undergrundens Beskaffenhed

'"gen synderlig Indflydelse paa Vegetationen.



Inde i Landet er Oen saaledes temn

Skovene, som i storre og mindre Partier ere spredte over den,

frembringe nogen Afvexling. Kulturer* har desuden bidraget (il

at foroge Eensformigheden, deels ved Udtorring af Soer og Moser

og ved Udryddelsen af de smukke Smaakrat, som endnu for 20

å 30 Aar siden paa mange Steder prydede Marker og Enge, og

deels ved de evige Poppel- og Pilehegn, der næsten omgive hver

Mark og i de fladere Egne forvolde, at man i bogstavelig For-

stand ikke kan see Skoven for Træer.

Udyrket Mark er en Sjeldenhed, og inde i Landet er del

kun enkelte Lyngbakker og Skrænter eller Pletter tæt belagte

med store Stene, til hvilke Ploven endnu ikke har fundet Vel.

og selv disse indskrænkes aarlig meer og mere. Et Tilflugtssled

for den vildtvoxende Vegetation er endnu de talrige Kæmpehoie.

og virkelig er der et Par Planter (Vicia lathyroides og Viscaria

purpurea), som jeg kun har fundet paa disse eller paa lignende

bratte naturlige Hoie, men ogsaa de blive efterhaanden borlkjorte

for at fylde Huller og Lavninger i Markerne. Det er utvivlsomt.

at mangfoldige Plantearter, som tidligere have været hyppigere,

derved ere tilbagetrængte til nogle faa Steder, og at ikke laa.

idetmindste naar Talen er om et saa indskrænket Gebet, ere

blevne aldeles udryddede. Saaledes er der mange Gange for-

gjæves paa Horreby Lyng bleven sogt om Erica og VacHnium

uUginoBum, som af Hornemann angives derfra. De ere formodent-

lig blevne odelagte ved Torvegravning, og lUecebrum^ som

samme angives fra Nykjobing, er saiidsynligviis bleven tilintetgjori

ved Dyrkningen. Det Krat mellem Overup og Nykji5bing, h^"'

Spiranlhes endnu for faa Aar siden voxede i Mængde, er r)

^

Jorden ploiet og Planten forsvunden. Det samme er s e

et Krat ved Egebjerg, det eneste Sted paa Falster, hvor Bypn^

Molluscum og Acaulon muticum ere fundne. En Steen ^^^

^"'"J^^

gaard, som var heelt overvoxet med Grimmia /•ascKwiart*, ^'"'P''*"^

og bortfort, saa at disse Arter indtil videre maa ansee

udgaaede af Falsters Flora.
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Mcri paa den anden Side har Kulturen indfort og indforer

bestandig nye Planter, som efterhaanden vinde Indfodsret. Jeg

vil her kun nævne 3 Camelina- Arier, 2 Setarier , Digitaria^ Meli-

/oiuj anensis og maaskec ogsaa Alyssum ralycimm, som i de

senere Aar er bleven temmelig almindelig.

Dersom jeg efter M. Langes Exempel i „den sydfyenske

Ogaards Vegetation« fuldstændigt vilde skildre Vegetationen paa

enhver af de forskjeliige Localiteter, vilde her for storste Delen

kun fremkomme en Gjentagelse af det i ovennævnte Skrift aiiforte.

Jeg skal derfor indskrænke mig til at angive de for Vegetationen

mest charakteristiske Planter, og kun udforligere skildre enkelte

fra det Almindelige mest afvigende Localiteter, og maa for de

'i'^riges Vedkommende henvise til Plantefortegnelsen.

^^ hyppigste Ruderatplanter ere de samme som i Sydfyen

<see M. Lange), men her forekomme Chenopodium murale og Ono-
poTdon hyppigere end i de fleste andre Provindser. Senebiera

findes flere Steder, altid mellem Stene i Brolægningen. Parietaria

*oxer et Par Steder i Mængde. Lamium album er kun funden

^f og
1 faa Exemplarer. Malva vulgaris findes temmelig

almindelig, m. borealis adskillige Steder. Inula pulicaria i flere

^er ved Gadekjærene. Anthemis Cotula er allevegne meget al-

mindelig.

Blandt de dyrkede Planter indtage Byg og Hvede de forste

'adser og udgjore næsten alene Oens Udforselsartikler af Plante-

"get- Erter (graae og gule), som tidligere vare en Hovedsæd,
f I de senere Aar saa hyppigt feilslaaede, at Dyrkningen meer

^»
mere indskrænkes. Bug, Havre, Vikker, Kartofler og Hor

^'"''es kun til Huusbehov, Runkelroer og Fodergulerodder i del

I^J^e
kun paa enkelte storre Gaarde. Hos Bonderne sees kun

^

e aa Agre. Rapsdyrkningen er meget aftaget. Bonner dyr-

^^^^^sjeldent, Boghvede endnu sjeldnere og Spergel aldeles ikke.

^^«smarkerne udlægges med Trifotium pratense, hvorimellem saaes

pm"^'
^^"''^'^^ ^^'"^''' ^f'y^^idum), Medicago lupulina, Phleum



De hyppigste aarige Utrudsplanter ere: Sinapis arv

utrolig Mængde (Raphanus Raphanistrum er ogsaa hyppig.

sica arvensis derimod sjelden), paa lettere Jorder

segelum og paa los og torveagtig Jord Arter af Polygonum og

Gakopsis, i Rugen Heire, og Klinter i Hvede og Vikkcr. A(

perennerende Ukrud er Convolvolus arvensis og Rubus cmtius (paa

Leerbakker) uudryddelige, da de slaae Rod i Undergrundens

Mergellag. Her, sora i de fleste andre sydlige Provindser ere

Valerianella dentata, Saxifraga tridactylites, Linaria minor og St-

laria viridis ikke sjcldne. Ranunculus arvensis , Unaria Elaline.

ErysiTMWi cheiranthoides, Neslia, Cuscuta Epilinum, Camelina foetida,

Stachys arvensis, Scandix Pecten, Antirrhinuyn og Delphinium fore-

komme hyppigt og, hvad der er eiendommeligt for Falster, lige-

ledes Gagea arvensis. Gagea stenopetala træffes hist og her.

Lamium intermedium, Lolium temulentum, Camelina sylveslrU og

dentata saml Cuscuta Trifoln ere fundne enkelte Steder, Smhyt

annua et Sted i Mængde. Et ikke sjeldent Ukrud er miampyrvn

arvense, der dog iigesaa hyppigt optræder i Krat og ved Hegn.

Naar Kloversæden mislykkes, IndQnder sig en Masse af Matrica-

ria inodora (nogle Steder ogsaa M. ChamomiUa) og Ramnculut

repens og Philonotis. Paa hvilende Marker er et Par Steder funden

Cerastium arvense og Achillea Ptarmica; af sjeldnere Mosser Po"««

minutula. Nogle Marker i Nærheden af Guldborg blive, naar «

udlægges, aldeles overtrukne med Echium og Reseda, sora afg'»«

et meget smukt Syn, men er til liden Baade for Eieren.

Paa hvilende Sandraarker ere Festaca ovina, Holcus niolhs.

Rumex acetosella, Viola tricolor , Jasione montana og *'"""'"'

hyppigst forekommende Planter. Digitaria forekommer der r«

sjeldent, Airopsis præcox og caryophyllea hist og aer,

Hyoseris, Hypericum humifusum, FWpia sjeldent. Paa
GroftekaDter

hyppig Thymus chamædrys og Hieracium Pitosella (

kommer oltere paa ttirveagtige Enge).

Af de i Sjelland almindelige Veiplanter

acanthoides. Plantugo media er sjelden, Anch
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Ytrbascum thapsiforme foretomme kun i den nordlige Deel, hvor

ogsaa Echium er hyppigst. De almindeligste Veiplanter ere, for-

uden adskillige Græsarter: Taraxacum, Cichoriumj Daums Carota,

Crrpis biennis, Galium MoUugo^ Bellis, Trifolium repens, Medicago

kpulina, Lotus corniculatus, Planlago lanceotata, Ranunkelarter, især

acris, Agrimonia Eupatoria, Potentilla anserina og reptans, Achillea

Mltfohum og Leontodon autumnalis. Dipsacus sylvestris, Pastinaca

M(iia, Leontodon hispidus, Tanacetum, Verbascum nigrum og Thapsut

findes ogsaa hyppigt. Lappa major og tomentosa ere lige almin-

delige, L. minor noget sjeldnere, Stiene inflala findes hist og

her, oftest i Nærheden af Stranden. Hegnene bestaae meesl af

Popuks monilifera og Salix alba, som plantes i Afstand og hug-

ges til Gjerdelukning hver 5te eller 6te Aar. Hist og her findes

ogsaa S. viminalis, lanceolata, viridis og purpurea, sjeldnere pen-

Sandra. Et almindeligt Hegnstræ er Kræger. Syringe og Hyld

"e ikke sjeldne. Ligustrum findes et Par Steder, Et Sled

findes et heelt Hegn bestaaende af Cydoniavulgaris. I Nærheden

af Skovene og ved de storre Gaarde findes levende Hegn af

Hassel, Tjorn, Avnbog, Navr, Hunderose, Beenved, rod Korneel,

stikkelsbær, o. s. v. I disse findes en Deel Rubus Arter, især

'*• emus, som neppe fattes ved noget Gjerde paa Leerjorder,

«ndvidere ft. Radula, discolor, corylifolius, sjeldnere nemorosus,

^'aklbergii og pHcatus (denne findes hyppigst i Torvemoser). Af

'ndre Rosearier findes hist og her ft. rubiginosa, sjeldnere mol-

'"'»må og forvildet R. pomifera; af Urier Origanum og Clinopo-

''"»m
» Mængde, Campanula Trachelium og rotundifolia, Lychnis

'»pnlina, Senecio Jacobæa, Centaurea Jacea og Scabiosa, Hypericum

Motatum og hist og her //. hirsulum og Agrimonia odorata.

'•eta tenuifolia er funden et Par Steder. F. Cracca findes overalt.

• Hegnene og paa Piletræerne findes alle de hos Lange

"*^nte Mosser undtagen Harbula rotundifolia. Ortotrichum ohtu-

''folium er almindelig og her funden med Frugt. Paa et sandel

^'8^ er funden Hypnum strigosum, ligeledes O. glareosum, flere



Sleder Pottia lanceolata og /iryui

crispum.

Skovene bestaae for det raeste af Bog med isprængt £g.

Avnbog og Navr; underliden af Eg alene og da fordetmesie med

Underskov af Hassel, Tjorn og Navr. Hist og her findes Ask

og Alra. J Skoven ved Ourehoved paa Falsters Nordspidse er

Almen et af de hyppigste Træer. Acer Pseudoplatanut er paa

Qere Steder plantet, men forplanter sig nu selv ved Fro. Al-

mindelig tindes Plantager af Gran, Fyr, Lærk og Birk. Den

sidste fremkommer gjerne i Mængde, hvor Naaleskoven erafdreveo.

Hvidellen er plantet paa flere Steder. Ron er almindelig {is«f

i FyrreplantagerneJ, ligeledes Salix Capræa. Hæg voxer i faa

Exeraplarer i Skovene midt paa Oen. Lonicera Xylosteum er

funden et Par Sleder. L. fericlymenum er almindelig. Rhanrnt

catharticus hist og her i Udkanterne, Ribes rubrum, sjeldnere

nigrum paa fugtige Steder. De samme Rubus Arter som »ed

Gjerderne, desuden enkelte Steder R. saxatitu, subereclus, vestibu

og Sprengelii. Alle de ovrige Arter mangle.

Skovbunden er prydet med de sædvanlige Foraars-Skovblom-

ster. Alle tre Anemoner, Primula elatior, Corydalis cava og fabactt

og Putmonaria officinalis tindes i Mængde. Senere er Skovbunden

ikke rig, skjondt der endnu, efter at disse ere afblomstrede,

træffes en Flor af Viola sylvatica, V. hirta, Oxalis acetosella, HUh

laria Holostea (hist og her nemorum). Convallaria majalis, Myo$oUi

sylvatica, Ranunculus auricomus, Asperula odorata og Gahobdo n.

De tvende sidste fattes dog i Skovene langs Ostersoeo, bwr

ogsaa Corydalis og A. Hepaiica ere mindre almindelige.
>»»'

ogsaa disse ere visnede, bedækkes Bunden,

Granplantagerne og under i
,

Bogeopvw^i

lyndt af de vedblivende Blade af Oxalis, A. Hepaiica,

Asperula og Oaleobdolon. Mellem dem krybe Uedera om

(mangler ligeledes langs Ostersoen) og adspredt vose

vanlige Skovgræsser, Poa nemoyaiis , Mclica un

sum. Schedonorus giganieus (hist og her S. aspe



gtacile: endvidere fMZula pilosa^ Carex sylvatira, Lappa inlermedia^

Mdampyrum pralense^ Vicia sepium, Campanula Trachelium. Sanicula^

iartura muralis og Lampsana. I Pletviis Cirræa lutetiana og Mercu-

nalii. Af sjeldnere Planter findes hist og her Gagen minima og

>fathacea^ Potentilla Fragariastrum^ Melampynim cristatum^ AUium

ur<mum, Epilnbium roseum og Eqvisetum sylvaticum, sjeldnere La-

thirm siitvesiris, Dentaria og Cirræa alpina. Melampyrum nemoro-

>um. Eqvisetum umbrosum og hiemale ere fundne hver paa eet

>te,l. Veronica montana. Polygomm dumetorum, Neottia og begge

Platanthera ere temmelig almindelige, ligeledes Orchis maculata^

Uitera ovata og Epipartis lalifolia. E. microphylla er funden et

Par Steder. Hypericum hirmtum og qvadrangulum ere almindelige.

W. tetrapterum voxer hist og her paa aabne Steder. H. montanum

"langier. Af Hieracier er vulgatum og boreale (især mod Vest)

almindelige — paa aabne Steder H. umbellatum — H. tridmtatum

«g murorum ere fundne hver paa et Sted. De ovrige findes ikke.

Lathyrus vemus og Trientalis findes knn paa enkelte Steder og

' faa Exempiarer. L. macmrrhizus mangler. Chamænerium findes

hist og her og da gjerne i stor Mængde. Senecw sylvaticus er

sjelden: Arum almindelig. Agropyrum caninum er sjelden, lige-

ledes Bordium sylvatimm, som kun findes i de vestlige Skove;

Cmjiamla latifolia er sjelden. Aira (lexuosa^ som mangler i de

-ivrige Skove, findes i Mængde i Kirstineberg Storskov. Af Bregner

*'5xe allevegne Lastræa Filix mas og Asplenium hilix foemina.

'fi$ træffes paa mange Steder og da i stor Mængde.

vegne forekommende Mosser

og Polytrichum formosum almindeligt.
<^iicatulum

findes hverken i Mose etler Skov. Mnium rostratum findes steni

'"st og her. Af. punctalum er ikke funden , ei heller Zygodon

^^ridmmus.
\ Stovene heller ingen tiartramia. Hypnum viti-

f«'o«U7n findes i Mængde i de Klofler, som gjennembryde Klinten

"'"'^ Ostersoen. Den sjeldne Fissideus Bloxami er funden et

ar Steder. Hypnum loreum og brevirostre flere Steder: Orlhotri-



chum Lyellii hist og her. O. pulchellum og jutlandicwn (paa Steen),

hver et Sted.

Mosehuller og fugtige Steder i Skovene ere bevoxede med

Krat af El, Hyld, Salix cinerea og aurita, Viburnum Opului o^

Rhamnus Franguta, og ofte gjennemvævede med Humle, enkelte

Steder med Convolvulus sepium. Her findes hyppigt Geranium

palustre. Scirpus sylvaticm hist og her i de ostlige Skove. Her

voxer ogsaa paa Skovengene nogle Steder Cirsium oleraceum. Af

sjeldiiere Mosser ere her fundne Hypnum reflexum og Leucobryun

med Frugt (paa Ellestod). Paa Steen i en af de faa Skovbække

findes Hypnum irriguum [VUs.

De faa Krat, som er tilbage inde i Landet, bestaae mest af

Hassel, Hvidtjorn og Slaaen , hvorover en enkelt Eg eller Bog

reiser sig. Foraarsvegetationen er den samme som i Skovene.

dog findes her ogsaa Primula officinalis i Mængde. Siden ere

de opfyldte af 4;u^arep<ans, Solidago, Picris^ Hieracium umhellaim^

Origanum, Clinopodium. Hist og her voxe Lithospermum officinalt,

Melandrium diurnum, Campanula persicifolia og Adea spicata og

paa fugtige Steder HeracUum og Selim Sted er fundel

Lathyrus niger. De sædvanlige Skovmosser findes i Mæng «•

I el Krat ved Egebjerg (som nu er ryddet og opdyrket) er fun-

det Hypnum brevirostre og moUuscum samt Acaulon muttcum.

fructificerede Hypnum purum, Schreberi og delicatulum rigeligt-

^
.4f Lyngbakker findes, naar nogle Smaapletter ikke m«

'

regnes, kun et enkelt Parti af en halv Snees Tdr. Lands Stor-

relse ved Bregninge. Hovedvegetationen er Lyng og Ornebregtte-

blandet med Potentilla Tormentilla og adskillige Mosser og

arter. Bogepurrer og Hvidtjorn voxe hist og her. Af sje

Planter findes Ijjcopodium davatum, (som ogsaa forekoinm

Par Steder i Skovene), Potentilla procumbem, Dianthus de »

paa Markerne, saavel de jordfaste

Mellet
lede i Gjerder, svinde mcer og mere bort. Mellem

Stene"

Gjerderne '
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ruigare; enkelte Steder P. phegopteris og dryopteris, Asplenium

Trkhomanes og Cystopteris. Af hoiere Planter voxe her især Sedum

acre og hist og her S. Telephium. Af sjeldnere Mosser ere her

fundne Grimmia funalis og fasciculata —, hver paa et Sted. Ad-

sfkiilige Steder Grimmia heterosticha og liarbula latifolia.

Paa Engene, som ialmindelighed ere af maadelig Beskaflfen-

hed og for en stor Deel lorveagtige, voxe ikke sjeldent Orchis

marulata, Morio^ majalis og incarnata^ Parnassia, Valeriana dioica

og officinalis, Succisa, Carum, Selinum, Epipaclis paluslris, Thalic-

irum flavum, Lathyrus pratensis; sjeldnere Pingvicula, Gymnadenia^

ftdiculans palustris (P. sylvatica mangler), Polygonum strictum, Car-

damine intermedia og amara, Carex pulicaris, dioica og speirostachya.

Trollius og Primula farinosa mangle. Glyceria fluitans er almin- ,

delig, G. plicata kun fundet et Sled (findes formodentlig flere

Steder), Catabrosa adskillige Steder.

I disse Enge skjæres paa mange Steder Torv, som dog er

af slet Beskaffenhed. I Grofterne og de gamle Torvegrave fore-

kotnraei' den sædvanlige Torvevegetation, hvor Epilobium hirsutum

og palustre ere almindelige (E. tetragonum og pubescens findes

oest i Griifter paa Leergrund), ligeledes Nasturtium palustre og

^atrachtum confusum. Hydrocharis findes hist og her. Eriopho-

rm latifolium og vaginatum adskillige Steder mod NV. E. an-

9usHfolium er almindelig. Helosciadium inundatum, Peplis, Carex

filiformis og Sparganium minimum ere sjeldne. Cicuta findes et

Par Steder i Mængde i tilgroede Soer. Calla, Stratiotes, Erio-

Vhoron gracile og alpinum o. fl. a. mangle. Af Mosser findes Hyp-

""'" fi^Mnum og aduncum i Mængde, H. chrysophyllum, Bryum

"^uioium og turbinatum, samt Fissidens adianthoides hist og her.

'^mm neodamense og Hypnum commutatum ere fundne hver et

Sted.

tigere ere de egentlige Hederaoser, især Horreby Lyng,

^J*«!

tillige er den bedst undersogte. Paa de hiiiere Steder er

^^getationen Lyng indsprængt med Aira flexuosa og Potentilla

^'^rmeniilla, hvoriblandt hyppigt voxer Lastræa crislata og spinu-



losa og hist og her Osmunda regalis. Flere Steder findes Smaa-

grupper af Buske, bestaaende af Ifetula verrucosa^ Alnus, Populu$

tremuia^ Salix cinereui aurita^ Capræa og repens ^ Rhamnus Fran-

gula^ samt enkeltviis Sorbus Aucuparia og Vibui-num Opulus. Rubus

plicatus og R. idæus overtrække store Strækninger. Rhyncospora

alba findes i Mængde mod Vestsiden, enkelte Steder Imm

sqvarrosus, Vaccinium Vitis, Myrtillus og uliginosum (Hornera.J

Euphrasia gracilis^ Lycopodium complanatum og inundatum. Af

Mosser findes i Mængde Dicranum scoparium og paluslre, Poly

trichim juniperinum var. aipestre og P. gracilis, Ceratodon purpurm^

Bryum nutans, aypnum cupressiforme, lutescens, Schreberi, splendens,

sqvarrosum og stellatum, paa et Sted H. stramineum. De blottede

Steder overtrækkes med Rensdyrlav og Bæomyces. De lavere

Steder og de ældre halv tilgroede Torvegrave dækkes af Eriophn-

rum angustifolium og vaginalum og Molinia cotrulea. Her voxer i

Mængde Andromeda polifolia^ Vaccinium Oxycoccos^ Viola paluåtrii

(et Sted epipsi/a), reucedanum paluslre, Thalictrum /lavum, Phrag-

miles, Comarum, Stellaria graminea og palustris, Cineraria palustris,

Spiræa ulmaria, Aira cæspitosa, Carex ampullacea og Pseudocyperus,

vutgaris, stricta, sjeldnere C elonyata, paradoxa og paniculala,

samt Malaxis paludosa. Enkelte smaa selvsaaede Fyrretræer findes,

skjondt den nærmeste Fyrreskov er i/« Mii! borte. Mellem disse

voxe store Masser af Sphagnum (aculifolium og cymhifoli^i

sjeldnere sqvarrosum, cuspidatum og laxifolium^), Mnium palusre

og Leucobryum. Paa Randen af de gamle Grave voxe liere

liypnum riparium, Georgia og Mnium androgynum, som oer

funden med Frugt. Paa de dybeste, kun i torre Aar lilgjæi'gelr

Steder er fundet Meesia longiseta og Paludella sqvarrosa.
»«

nyere Torvegrave ere opfyldte af Uydrocotyle, Bidens trtpartø^

og cernua, Hanunculus Lingva og Flammula, Veronica sculellata Or

Beccabunga, Alisma Plantago (sic\dnere A . ranunculoides),
Epiloi*""'^

palustre, Callilriche (vtma?), Galium elongatam (sjeldent G- erec ui

Solanum Dulcamara, Polamogeton natans, Utricularia major (sjel^fnj^'

minor), Lemna polyrrhiza, minor o% trisulca, samt af //«/?"«'"'



aduncum og cordifolium (giganteum Schimp.?). Enkelte Steder

(ttes eommutds og Jungermannia cotinivens. Paa de opkjorte Veie

gjennem Mosen forandrer Vegetationen sig aldeles og bestaaer

meest af Rumex acetosella og acetosa, Capsella Uursa pastoris. Poly-

goHum lapathifoUum og Erodium cicutarium.

Paa den anden Lledemose mellem Hanenau, Skjorringe og

Oustrup Skove har Vegetationen aldeles samme Charakteer. Den
er ikke saa nciie undersogt som Horreby Lyng og af dennes

sjeldnere Planler ere der kun fundne Malaxis, Andromeda, Lastræa

crittata og Osmunda. En stor Deel af iMosen er bedækket med
Sakx repens i mange Former og Storrelser. Dens Mosser ere

''«sten ikke undersogte, dog er derfra hentet den sjeldne Splach-

Paa en tredie Mose ved Systofte, som ogsaa

•'"deels har Charakteer Myrica Gale

stor Mængde.

Foruden i Torvegravene findes endnu en tarvelig Færskvands-

^•^getalion i de smaa Soer, Molleso, Huul- og Virket Sii, Skjærne,

Brarup, Liselunds og Tved Soer, i Mergelgravene og Smaadam-
™ene, samt i Vandlobene og Grofterne, af hvilke de fleste ud-
''^''es om Sommeren. Et Par Steder findes paa Bredderne

y^^machia thyrsiflora og Heleocharis acicularis. Et Sted i en

ttnosella. Littorelta mangler. /y«<omus er temmelig almindelig.

"' ^fedderne af de faa Bække mangle sjelden Valeriana offici-

"«'«« (F. sambucifolia er kun fundet et Sted paa en Skoveng), Sium
^lifolium og angustifolium og Veronica Beccabunga. V. anagallis

j^
^''^''"PA«/«r,a aqvatica findes hyppigt. Senecio aqvaticus mangler.

''^^••ne, hvis Antal kun er ringe, findes of^e Cardamine amara

^ ^(trtramia fontana (B. calcarea er funden et Sted), et Par

^^^^^^^ ^asturtium officinale. De fleste Soer ere halv tilgroede med
og Scirpus lacustris, mellem hvilke enkelte Steder er funden

««»» Mariscus. Paa dybere Steder findes ikke sjeldent Nym-

*^«", Acorus

I en udtorret Dam er funden Cyperus fus(

findes i adskillige Damme, Batrachium circ



i Soer og B. trichophyllum i Groftei

Paa Potamogetoner er Falster fattig.

allevegne, pusillus mange Steder,

Steder, obtusifolius og trichoides hver et Sted.

vandsarter mangle. Baade Guldborgsund og Gronsund ere fulde

af P. pectinatus, som ogsaa tilligemed Ruppia rostellata og Zanni-

chellia pedicellata (sjeldnere fl. spiralis og Z. palustris ogpolycarpa)

fylde alle Brakvandsgrofterne i Strandengene. Zostera marina

findes overalt i Havet, Z. nana er funden et Sted i Guldborgsund.

Chara-Arter ere almindelige, baade i salt og fersk Vand, men

jeg tiltroer mig ikke med Sikkerhed al kunne bestemme dem.

Den meste Afvexling saavel for Oiet som for Botanikeren

frembyde Kyslerne. Mod Ost og Syd begrændses Oen af den

aabne Oslerso. Mod Nord adskiller det fra »4 til 1 Miil brede

Gronsund den fra Moen og Sjelland, skjærer sig paa Falstersiden

ind i dybe Bugter og danner flade, steenbesaaede Grunde, som

ofte strække sig hele Fjerdingvei ud. Paa Vestsiden endelig

skilles Oen fra Lolland ved det paa flere Steder neppe 1000 Al«"

brede Guldborgsund. Havets heraf folgende fredeligere eller

voldsommere Charakteer har ogsaa den vigtigste Indflydelse pa>

Kystens Beskaffenhed.

Paa den nordlige Deel af Ostkysten, hvor den 2 Mile I

Korselitse Skov strækker sig langs med Ostersoen, bestaaer

Kysten næsten overalt af meer eller m.ndre steile Leerklinler,

indtil 30 å 40 Fod hoie. Disse ere enkelte Steder aldeles bratte

og nogne og nedskjæres ofte af Soen, hvilket dog i endnu boiere

Grad finder Sted paa Sydspidsen af Gjedserodde, hvor, t«^

alle derimod tagne Forholdsregler, Store Stykker Land aarig

borlskylles. Paa de fleste Steder ere imidlertid Klinterne
mer

skraa og da enten græsklædte eller bevoxm

Slaaen og paa enkelte Strog af Hippophåe,

frodig og naaer en Hoide af 3 å 4 Alen.

med Krat <

iom voxer s

hyppigt Lathyrus sylvestris, Vicia a istifolia,

Aslragalus glycyphyll^''
moif^'



mmoflicmale, Fragaria vesca: paa et langt Strog Eqvisetum Telma-

Uja i Mængde. Paa en enkelt Klint er fundet Hypnum abietinum,

1 Kilderne, som paa nogle Steder flyde ud af Skrænten, voxer i

stor Mængde Eqvisetum palustre c. v. polystachium. Nedenfor

Skrænten ligger en 20—30 Alen bred Strand, paa nogle Steder

aldeles opfyldt med Stene og enten nogen eller tyndt beklædt

med Glaux, Halianthus^ Chenopodina «. vulgaris i^. erecta Gndes

almindelig paa Syltengene) Atriplex littoralis og hastata. Salsula,

^gropyrum repens og junceum , Psamma arenaria og baltica, Ely
mut, Lathyrus maritimus og, hvor Leret ikke ligger for dybt,

Tmilago. Adskillige Steder voxer Petasites spurius. Denne Klint

afbrydes paa to Steder, ved Hesnæs og de saakaldte „Sande« i

Korselitse Skov, hvor Engstrækninger, der tidligere formodentlig

have været Bugter af Havet, gaae ind i Landet. Udenfor disse

h" Soen opkastet lave Sandvolde, tyndt bevoxede med Phrag-

communis var. repens^ Elymus og Psamma^ Eryngium og paa

«' enkelt Sted Crambe. Hvor Sandet er faste

Valerianella otitoria, Trifolium a\

i pubescens, sjeldn^

mUnm og Taraxacum erythrospermum^ Gri
M^^ser af Rensdyrlav. En Deel af „Sanden,

Gran. Lillige Steder Gndes Slaaenkrat, i

Ramalina calicaris. Ved et af de Vand-
som gjennembryde „Sandene«, voxe i Mængde Glyceria

ibilis og Archangelica littoralis.

Paa den sydlige Deel af Ostkanfen langs Boto fremtræder

anneiser
i storre Maalestok, og her findes mellem Ostersoen

«^n saakaldte Ulslov So, et fladt Vand, som ved Hiiivande

^ ' forbindelse med Boto Nor, en for Botanikeren meget
'"^"«ssant Local

"'^«' og Soen i

ilet. Den 5—600 Alen brede Strækning

ndtages heelt af Klitter. Disse ere tilde.

ed lavt Krat, dannet af Hvidtjorn , Slaaen , Rhamnus
""'^"'" og hibes alpinum. Paa andre Steder bestaaer Krattet

»^PPophae, der dog ikke her trives saa vel som paa Leer-



og bliver neppe IVa Alen hoi. Mellem Tjornebuskene

slynger sig en Form af Rubus dumetorum og i Mellemrummene

voxe Sedum Telephium^ Srabiosa columbaria^ Campanula persicæfolia,

Hieracium umbellafum, Pimpinella saxifraga, Avena pubescent og

elatior; paa et fugtigt Sted Montia minor. Enkelte Steder Con-

vallaria Polygonatum og Fragaria collina,*) Det ovrige af Klitten

er bevoxet med Festuea ovina, Corynephorus, Viola trkolor, Armnm

vulgaris, Gnaphalium arenarium, Galium verum^ Dianlhus deltnul

Taraxacum erythrospermum^ over hvilke hæve sig Thalidmm mvi"

AUium vineale^ Asparagus og Masser af Artemisia campestris. i

enkelt Sted voxe Malva moschata og Bromus hordeaceus; paa

Jordgjærder ind mod Boto Nor Lepidium ruderale (som paa Botn

bruges til Koste). Længere ud mod Havet, hvor Klitten er

losere, voxe Eryngium^ Rumex crispus^ Carex arenaria, Elymus og

Psamma^ Agropyrum junceum^ affine og især repens i mangfoldige

Former. Ogsaa her flndes Petasiles spurius. Soens Bredder ere

bevoxede med Scirpus maritimus og lacuslris ^ og længere ude

voxer i Mængde den ellers paa Falster temmelig sjeldne Typh*

angustifolia. Paa den smalle Engstrimmel langs Soen voxe Bif

puris, Myosotis Ungulata, Scirpus rufus, Taraxacum pdustre og m. O-

Længere mod Syd bliver Klitten mere ode og udarter adskillig«

Steder til Flyvesand. Hvor den ikke er nogen, bedækkes den

især af Carex arenaria, Psamma arenaria^ Elymus, Galium vtrum

og Corynephorus. I Lavningerne voxe i Mængde Salix rept»ti

Polytrichum piliferum^ Ceralodon og Bryum cæspiticium

Fra Sydspidsen af Falster og langs med Vestsiden bar

en heel anden Charakteer, idet den der bestaaer mesl a

aa flere Steder brat nedskaarne Skrænter, hvis
Vegetation

et mærkeligt, hvilket ogsaa gjælder om den nedenfor ligge"'*'



sæalle Strand. Store Masser af Juncus compressus forekomme

allevegne. Flere Steder voxe dog der Melilotus dentata og offi-

cinalis. Et Sted paa Skrænten findes en Deel Exemplarer af

hniperuscommunis. Paa ikke faa Steder afbrydes imidlertid denne

K\sl af Strandenge, hvoraf der ligeledes findes store Strækninger

langs B616 Nor, som ogsaa flere Steder paa Nordkysten. Hoved-

massen af Vegetationen er paa dem alle Agrostis alba, Glyccria

dtJ<anj, Juncus compressus (hist og her J. Gerardi)^ Planlago mari-

tima (hist og her P. Coronopus), Triglochin maritimum^ Armeria

fulgaris, TrifoUum fragiferrum, Hypochæris radicata^ og i Hullerne

J»«er, Chenopodina, Salicornia og Atriplexarler. Endvidere Gndes

paa de fleste Samolus Valerandi, Lotus tenuis^ Erythræa pulchella

og linearifolia, Odontites littoralis, Inula Britanica, Cochlearia offi-

cinalit og danica, Apium graveolens, Sagina stricfa, sjeldnere Hor-

<itum pratense, Juncus maritimus og glaucus, Gentiana campestris

og^marc^/a, Halymus pedunculatus^ Ophioglossum vulgatum^ liolry-

(hvnm Lunaria og paa Boto B. rutæfolium. Mærkelig er Engen

neilem Guldborgsund og Lindeskoven, Syd for Nykjobing. Her

Toxe, foruden de fleste af de ovennævnte, Cochlearia anglica^ Ra-

"unculu« polyanthemus, Bupleurum tenuissimum, Oenanthe Lachenalii,

^ithaia officinalis, Carex extensa og distans og den ellers ikke uden-

for Kattegatpartiet fundne Statice rariflora i^. borealis) ; endvidere

' Kanten af Skovene Sonchus palustris og Serratula tinctoria.

Flere Steder, især paa Nordkysten, findes Strandgræsninger'

en anden Art, bestaaende meesl af forraadnet Tang. Hoved-

"nassen af Vegetationen er her Festuca littorea, Agropyrum repens,

''""•, Sonchus arvensis, Linaria vulgaris, Matricaria inodora var.

'"'"»a, Potentilla anserina. Arter af Atriplex, og paa de Steder,

^"n jevnlig oversvommes af HiJivandet, Phragmiies, Sdrpus mari-

"""** og Tabernwmontani. Her er et Par Steder fundet Inula

yentmca, Allhæa officinalis og Malva Alcea. Tetragonolobus og

^^'Jma crassifolia hver paa et Sted. Mod Nordvest, hvor Havel

fremtræder atter Sandet i storre Partier.

Forekiumst betegnes af Elymus, Eryngium og Gnaphalium



nitens, lucens, perfoliatus, zosleræfolius og acutifoHus, [.ittorella og

Seuecio aqvaticus ^ mod hvilke Falster tun har at sætte Voiamo-

geloH coloratus og irichoides samt Cladium Mariscus.

I alle andre Henseender staaer Ostlollands Flora tilbage.

Der mangler saaledes af den Falsterske Kyst- og Strandvegetalion:

Eqvisetum Telmateja, Scirpus rufus, Ribes alpinam, Hippophu,

Convallaria Polygonatum^ Petasites spurius, Thaliclrum mimt og

flexuosum, Statice rariftora, Sedum boloniense^ Lalhyrus manlimm.

Oenanlhe Lachenalii^ Odontites UUoralis^ Carex extenso og distant,

Bromus hordeaceus, BHtum botryoides^ Psamma arenaria og baltira.

Elymus, Dianthus superbus, liupleurum tenuissimunij Inula dusen-

terica. Lotus tenuis, Ranunculus polyanthemos, Attemisia maritim

og campestris samt Crambe, af hvilke de 15 sidste dog findes i

Fattigdommen paa Sand og Ilede viser sig ved Mangelen

paa Avena strigosa, Digitaria, Nurdus, Acitios, Cinm a/j)ina.

Trientalis, saml alle Lycopodicr, af hvilken Familie neppc nogen

Art voxerpaa Lolland, og Thrincia hirta er det eneste, som deUe

her har forud. Ogsaa Euphrasia gradlis findes kun i
Vest-Lolland.

Af den falsterske Hedemoses Planter mangle Scirpus cmpi-

tosus, Eriophorum latifoliura, flere Carices, Juncus filiformis
og

sqvarrosus, Vaccinium Vitis, Viola epipsila, Rhyncospora alba og

Utvirularia minor (de lo sidste ere fundne i
Vest-Lolland),

hvor-

imod der dog findes de paa Falsler manglende Drosera longifoi^o

og Gentiana Pneumonanthe (den sidste ikke funden siden Horne-

manns Tid).
^,

Af Ruderalplanter har Falster forud: Onopordon og for*«""'"'

(fundne i Vest-Lolland), Aristolochia og Solanum humih, hv|l ^

dog erstattes af de her manglende Leonurus Marrubiastmm It'

de forvildede Elsl'ohua
«?

.Borago, Lamium album og Artmisia Absinthium ere ogsaa J^^

almindeligere.

De falsterske Agre o« Marker I

iieiaria glauca, Camelina sylvestris,



artense, Melandrium nocliflorum, Medirago sativa, Trifolium hybridum^

Yim villosa og tenuifolia og MelUotus arvensis. I Ost- Lolland

mangle desuden Gagea stenopetala og arvensis., Sagina riliata og

Myssum calycinum. De lollandske Enge fatles den her faa nogle

Steder fundne Cardamine intermedia^ men have Scnecio erucæfolius

og Scorzonera forud.

De sjeldncre falsterske Orchideer: Orchis ustulata., Codoglossum,

llerminium og Spiranthes mangle paa Lolland, ligesom af Bregner

ispleuium Trichomanes , Polypodium Dryopteris., Phegopteris og

Bolryrhium rulæfolium. I Ost-Lolland mangle endvidere Lastræa

CTi$tata, Ophioglossum vulgatum og Bolrychium Lunaria.

Af Træer og Buske have de lollandske Skove forud Tilia

paniflora (som ikke findes paa Falster selv, skjondt en Skov

»ærer Navn af Lindesfcoven, men kun paa den til Falster horende

^ f'alo), (Jlmus effusa, Rosa tomentosa og (efter Horn.) Sorbus

torminalis^ saml Snylteplanten Viscum album og af Urter Mentha

lylvestris og Pyrola secunda.^ derimod fattes Rubus saxatilis ^ sube-

«f'«», Wahlhcrgii, dumetorum og Sptengelii, Vicia sylvatira og dume-

'<"•«»», samt Lathyrus vernus-, i Ostlolland endvidere Corydalis

Pmtla. Chamænerium, som er almindelig paa Falster, er kun

unden el Par Steder paa Lolland, det ene Sted paa Grændsen
"ellem Ost- og Vestlolland. Derimod er Rubus vestitus langt

almindeligere
i Lolland end paa Falster.

Den Vest-Lollandske Flora er betydelig mere forskjellig fra

'''"•Palsterske. Foruden de ovennævnte, der mangle paa hele

**"a»d, savnes her endvidere: Cystopteris , Echinochloa^ Rhynro-
/'°'a alba, Scirpus sylvaticus, Carex teretiuscula^ pilulifera og

2'm(achya, AUium ursinum, Gymnadenia, Myrica, Juniperus,

^^"feJo^a
columbaria, Amoseris. Gnaphalium arenarium. Thymus

^

(^nadrys,
Pingvicula, Andromeda., Archangelica, Ranunculus rep-

^""^ Dentaria, Cardamine amara, Arabis hirsuta, Teesdalia, Holosleum.

^'^<im, Dianihus dettoide^, Polenlilla procumbens, Prunus Padus,

kl''
^'"'°"''""""*5

^«>«'a lathyroides, hvorimod der findes ikke

^^ Palster manglende, af hvilke nogle ere eiendommelige for



Lollandj og andre kun haves tilfælles med de vestligere Egne i(

Riget. Ved Strandbredder og Kyster findes saaledes: Agropyrum

obtusiusculum, Lepturus filiformis ^ Scirpus parvulus, Iris spuria,

Slatice Behen, Falcaria Rivini, Libanolis montana^ Halosciasl (efter

Hornem.) iirassica oleracea, Lepigonum neglectum, Silene viscoia

og nulans samt TrifoHum micranthum. Paa Engene findes der

Colcliicum, liarbarea præcox. Naslurtium silveslre, Viola stricia og

Lathyrus paluslris. I Moser, Soer og Grofter Juncus obtusiflorut,

Slurmia^ Calla og Ceratophyllmn oxyacanthum. Ved Byerne Lto-

mtrus Marrubiastrum^ Borago, Tulipa sylvestris, Salix amygdalina

og acuminata, Erigeron canadensis og Atropa. Paa Agre ere der

fundne Linaria spuria og Veronica persica, og meget hyppigere

end paa Falster voxe Lolium temulenlum og Alopecurus agreslit-

Paa udyrket Mark Hypochæris glabra, Cirsiu7n heterophyllum, Scle-

ranthus perennis og Onanis hircina. 1 Skove og Kratler Voa ftr-

tilis, Betonica officinalis, Slachys ambigua, Rubus thyrsoideus, Lyst-

machia nemorum, Lathyrus heteiophyllus og forvildede Daphne o^

Digitalis.

Omtrent ligesaa stor Lighed med den Falsterske Flora har

den Syd-Fyenske. Den af M. Lange anstillede Sammenligning

mellem denne og den Lolland-Falsterske er i det Væsentlige rigU«,

og kun en Deel Enkeltheder ville blive forskjellige, naar Sam-

menligningen indskrænkes til Falsler alene.

Sydfyen har paa et noget storre Areal 898 Arter, nemlig

hos Lange 885 Arter (urigtig optalte lil 882), af hvilke
L.«elv

siden har reduceret en, og af Rostrup ere 14 nye Arter fur'*'""

Altsaa er Arternes Antal paa Falster 17 storre.

Syd-Fyen har 76 Arter, som ikke findes paa Falslei

disse fattes 52 ogsaa paa Lolland.

Falster har 93 Arter, som fattes i Sydfyen. Deraf fa»e

paa Lolland.

Falster har 85 Planter, som fattes paa Lolland; af*

findes 47 heller ikke i Svd-Fven.



Altsaa har Syd-Fyen og Lolland tilfælles, sera fattes paa

Falster 24 Arter.

Falster og Lolland tilfælles, som mangle i Sydfyen . . 49 —
Falsler og Sydfyen tilfælles, som mangle i Lolland . . 38 —

Det synes af denne Sammenligning, at Falsters Flora har

en noget storre Lighed med Sydfyens end Tilfældet er med

Lollands, uagtet sidstes storre Nærhed, og at Forskjellen mellem

Syd-Fyen og Falster neppe er storre end mellem Falster og

Lolland, naar hele Lolland tages under et, medens Ostlollands

Vegetation nnægtelig staaer Falster nærmest.

Delte vil ogsaa fremgaae af folgende Procenttavle, som dog

l>lot er udregnet for de 25 talrigste Familiers Vedkommende, da

de mindre talrige Familiers storre eller mindre Procentmængde

i en Provinds er noget saa tilfældigt og tillige saa usikkert, idet

Fundet af en eneste Planteart kan omstode hele Resultatet, at

Intet derpaa kan bygges.

1^

84 6,25 54 ;
5.9

'

i

^'"

itJI



Dan mark. Falster. Lolland. Syd-Fyen.

Familier. PC. ||... PC. Ar,er. pa. JAner' ,a

Juncræ • • 25

24

22

20

17

15

13

13

1,86

1,79

1,49

0,97

0,97

15

11

11

11

10

1,53

1,64

i:

1,20

11

17

11

12

10

10

r:\:
...

Aspe.ifoliæ

Silenaceæ

iJliaceæ

Primulaceæ

Rubiaceæ

Onagiaiii'æ

1,M

17

'«

14

9

:

0.67

Tofiobladccle

41

336

967

3,05

25,02

71,93

217

672

23,72

73,44

215

668

1,78

23,92

74,30 m z

1 de tre slore Afdelinger ligesom ogsaa i 18 af de antorie

2.5 Familier gaae Afvigelserne i de tre mindre Gebeter i een Ret-

ning, idel Tofrobladede, Synanthereæ, Graraineæ, Cruciferæ, Im-

belliferæ, Scropliularineæ, Alsinaccæ, Polygoneæ, Asperifoliæ-

Primulaceæ, Geraniaceæ og Onagrarieæ lillage; Sporeplanter, Een-

Irobladede, Rosaceæ, Salicineæ, Orchideæ, Fluviales, Junceæ-

Filices, Liliaceæ aflage. Cyperaceæ tiltage i Fyen, aftage \'»>

Lolland og Falster. Papilionaceæ tiltage paa Falster, aftage paa

Lolland og i Fyen. Labiatæ tillage paa Falsler og Lolland, aflagf

i Fyen. Ranunculaoeæ og Salsolaceæ tiltage i Fyen og paa I

altage i Lolland. Silenaceæ tiltage paa i

og paa Falster. Rubiaceæ tiltage pa;

Afvigelserne fra Lande

Falsler, hvor 16 Familier tiltage med et Gjen

9 aflage med 0,30 pCt., lidt stiirre paa Fyei

liltage i Gjennemsnil med 0,24 pCt., 1 i aftage med 0,30 pCt-,

i Lolland, hvor 13 lillage i Gjenne

aftage med 0,33 pCl. De Faclorer, som i de Ire mi

frembringe de samstemmende Afvigelser, ere: den s

genhed, Havel, Dyrkningen, Leerjorden og Skovene.

,
Falster,

aftage i Fy"

ge paa Fyen-

ndelige Flora ere mindst paa

af 0,18
pC'"

j4 Faæiliff

3pCt.

med 0,30 pCt.,



I^ortpgnflsp OTer de paa Falster og
i

fundne Planter.

Xedenslaaende Fortegnelse er deels grundet paa egne Fagt-

tagclser, deels paa Meddelelser fra Andre, fornemmelig de Hrr.

Seminarielærere Mortensen (M.) og R o s trup (Rs(.) samt Skolc-

larcr Rasmussen (Rsm). Ogsaa har jeg benyttet Angivelserne

I Hornemanns (H.) og Langes (Lge.) Floraer, samt sidstnævntes

haandskrevne Fortegnelse over de paa Lolland og Falster fundne

jeg

ved Mossernes Navne eller Findestedet betyder, a

tun er funden steril.

Det bemærkes, at for Mossernes Vedkommende er

sydosllige Deel af Oen nogenlunde ordenligt undersogt.

De med
( ) indsluttede Plantearter ere som enkei

"'føldig forvildede ikke medregnede i det opgivne Antal af

^^luscl ,35 SLgter t44 Arter). 1

'

^^lomum subulatum Hampe. JAlm.
•^-"'on n^uHcum C. M.
^*««'c„m crispum Hdw.

1 Egebjerg Krat.

S. Kirkeby ved et Gjerde.

- cuspidalum Hdw.
''^^obnjum ,ulgare Hayne.

meget almindelig.

Ualmindelig, fr. Bjorup Hav,

'sphagnum
cymbifolium Ehrh *

: Horreby Lyng, Dalby Mose, N

gaard.
"- ^varrosum Pers.*

i Horreby J.yng.

cuspidatum Ehrli. : do.

^ acutifolium Ehrh. almindelig.

- la^ifoliumCM.?^
\
Horreby Lyng.

^"^^rf*"*
ia.ifotius Hedw.

! Alm.
- odianthoides Hedw. I Krat ved Egebjerg, Mose



Fissidens bnjoides Hedw. meget almindelig.

- nioxami VVils. et Par Steder i Korselitze Skov.

Funaria hygrometrica Hedw. Alm.

Physcomitrium pyriforme -Brid. almindelig.

almindelig.

Virket Lyng (Rsm.).

Catharinea Callibryon Ehr. meget almindelig.

Gjerde ved Idestrup Skov.

— nanum Hdw. almindelig paa Sand.

— piliferum Schreb. do.

almindelig i Skove, v. alpettn

Horreby Lyng.

- formosum Hedw.
1

almindelig i Sko e.

- gracile Menz. Horreby Lyng.

orgia Mnemosynum Ehr. \ do.

ium androyynum L.
I* hist og her, fr Horreby Lyng.

~ palustre L.
i

Horreby Lyng i slor Mængde.

- rostralum Schw.* Korselitze Skov, S .Kirkeby \>n-

hornum Hedw

a(Jme Bland.*

bimum Schreb.

pseudotriqvelrum Hdw

!

* almindelig, fr. Korselitze Skov.

Enge.

almindelig paa Sandjord,

almindelig i Torvemoser.

i

Mose ved Syslofte.

j

meget almindelig.

j

Mose ved Egebjerg,

I Bjiirup Ha^

I Ostersoen.



hist og her.

Gjerde ved

Arternes Navne.

Bryum erythrocarpum Schw

- atropurpureum C. M. ! Gjerde ved Egebjerg, Sandgrav

j

vod Noisomhed, Bjorup Have.

- argenleum L. !* almindelig, fr. Sleengjerde ved

Ourupgaard.

- cameum L.
|
hist og her.

- albicans Whb.* Vandlob ved Bjorup Have.

- nutans Schreb. i almindehg, /S longisetum Korse-

litze Siiov, Horreby Lyng.

Dicranum palustre Bryol. Europ. \* Krat ved Egebjerg, Banenau,

I

Horreby Lyng.

— scoparium J urt). > Almindelig i Skove og paa Horre-

'^rbula ruralis Hdw.
|

* almindelig, fr. S. Kirkeby og

I
Noisomhed paa Steen.

^ lavipila Brid. S. Aislov, S. Kirkeby.

~ latifolia Br. et Sch. [ Horbelov, S. Kirkeby paa Steen,

Horreby paa dodl Træ.

- subulata Hedw.
I meget almindelig.

~~ wwra/is Hedw. temmelig almindelig.



Arternes Navne.
j

Voxesleder.

Trichommum rubellum Rabei.h. Oiiriii)gaard, Egebjerg, Kors.-

litze.

Ceratodon purpureum Brid. meget almindelig.

Potlia lariceolata C. M. S. Aislov (paa Leer), Bjorup.

Næsgaard (paa Sand).

- eustoma Ehrh. meget almindelig, ^ rmpr lige-

ledes.

- minutulaUmp. Bellingegaard (paa Torv), Bjorup

(paa Sand).

— cavifolia Ehrh. hist og her.

- Heimii Fiirnr. Strandeng ved Lindeskoven.

fVetssia viridula Brid. Almindelig i Krat og ved Gjerder.

Orthotrkhum oblusifotium Schrad. •almindelig, fr. Piletræer mellem

S. Kirkeby og N. Orslov.

Almindelig paa Steen.

- diaphanum Iledw. Almindelig paa Træer, paa Sleen

S. Kirkeby.

— striatum Hedw. Almindelig paa Træer.

- Lyellii H. et T. Korselilze Skov, Lindeskoven.

— stramineum Hsch. Almindelig paa Træer.

- a/^A«^ Schrad. do.

— speciosum N. ab E hist og her paa Træer.

- rupestre Schl. Almindelig paa Steen.

crispum Hedw. Almindelig paa Skovtræer.

- pulcheUum H. et T. Paa et Bogetræ i
Korselitze Skov.

jutfandicum Brid. Steen paa Strandengen ved Li«'

deskoven.

meget almindelig paa Steen.

— Hartmanni Schimp. Steen i Skoven ved Dalbygaard-

- />«/ana/a H. et T. Almindelig paa Steen.

- /-wna/w Br. el Sch. S. Kirkeby Vænger paa et Steen-

- fascicularis C. M.* en Steen paa Ourupgaard m ^



Arternes Navne. Voxesleder.

ia canescens C. M. *Bolo, fr. „Sandene" i Korse-

litze Skov.

- heterosticha C M. Store Stene ved Bjorup, Systofle,

Næsgaard.

Hedwigia ciliata Ehrh. meget almindelig paa Steen.

Fonlinalis andpi/retica L. *hist og her, fr. Bjorup Have.

Leucodon sciuroides Schw.* meget almindelig, især paa Pile-

-
curlipendulus Jensen. » temmelig almindelig paa Skov-

træer, fr. Korselitze Skov.

Climac um dendroides W. M.* almindelig.

Secker complanata Hub. »

-
trichomanoides Harlm. * almindelig, fr. Korselitze Skov.

%««
hist og her.

-
cupressiforme c. var. meget almindelig.

~~
molluscum Hedw. * Krat ved Egebjerg.

^
aduncum L. »almindeligiMoser,fr. Hullebæk.

~
mcinatum Hedw.* Horreby Lyng.

~
fluitans L. almindelig, fr. Horreby Lyng.

~
riparium L. hist og her.

-
Mose ved Hullebæk.

-
velutinum L. almindelig i Skove.

--
pohjanthum Schreb. almindelig paa Træer.

"~
s«nceum L. meget almindelig.

^
Intescens Huds.

Popu/eum Hedw. temmelig almindelig paa Steen

og Træer.
~

^utabulmi L. meget almindelig, v. rimiare

Bruch. Bæk ved Lilleso.

^
Viiifernm Schreb.* S. Kirkeby, S. Aislov.

a'Wcans Neck. c. var.* Almindelig paa Tage og sandet

Jord.
~~

Qlareosum Bruch. Næsgaard ved et Steengjerde.



Hypnum Tplumosum L. Næsgaard, Bjorup Have.

- stramineum Dicks.* Horreby Lyng.

- cordifolium Hdw. almindelig, fr. Horreby Lyn?.

— nitens Schreb. * Dalby Mose.

- rurum L. »almindelig, fr. Næsgaard, Krat

ved Egebjerg.

_ Schreberi VVilld. »hist og her, fr. S.Kirkeby.

- cuspidalum L. meget almindelig.

splendens Hdw. »temmelig almindelig i Skore o|

paa Horreby Lyng, fr. Korse-

lilze Skov, Krat ved Egebjerg.

- meget almindelig.

— Stockesii Turn.* hist og her.

- reflexum Starke. Paa et Eliestod i Bjorup Have.

- strigosum HofTm.* Sandet Dige ved Bjorup.

— striatum Schreb. Almindelig i Skove.

~ 6remVos/r«m Ehrh.* Krat ved Egebjerg, Bjorup Hare,

Ourupgaard.

- friqvetrum L. * meget almindelig, fr. Krat ved

Egebjerg, Næsgaard.

_ 57t)arro5Mm L. »meget almindelig, fr. hist og ber.

_ hreum L.» Korselitze Skov, Lindeskoven.

- */e//afum Schreb. * temmelig almindelig, fr. Hulle-

bæk.

- chrysoph/llum Brid. *S.AlsI6v,fr. Horreby Lyng.

— .erpe/.5 1. meget almindelig.

Bæk i Korselitze Skov ved Hai-- '^^'5«w»» Wils.

- ...„™,.. almindelig.

^.«^.rar.o.«t. Mose ved Hulle-— «™m«,„,„„ „edw..

bæk.

__ Myurum Poll. meget almindelig i
Skove.

- Korselitze Skov.



H.pnumabietinum L.* Skrænt mod OstePMion ved Lilleso.

* almindelig, fr. Korselilzc Skov.

tamarimnum Hedw. * almindelig, fr. Krat ved Egebjerg.

Kqvisetaceæ (1 Sla^gt 7 Artpr,.

t:,jvm'lum arvense L. almindelig.

~ Telmateja Ehrh. Troranæs. Hele Kysten fra Don-

nemose til Skjoltrup.

sammesteds.

umbrosum Willd. Systofte Skov, Hallerup Skov.

- syloaticum L. hist og her.

- palustre L. almindelig.

var. pohjstachion. Kysten af Ostersoen.

~ ImosumL.c.v.fluviatile meget almindelig.

hiemale L. Hanenau Skov.

rilices (S Slægter 15 Arten.

Asplenium FiUæ foemina Bernh. almindelig.

— Trichoinanes L,

Ournpgaard.

l^trm Thelypteris Presl. hist og her, fructificerer ved S.

Kirkeby.

- Filiæ mas Presl. meget almindelig.

- cristata Presl. Horreby Lyng, Virket Lyng, Mose

i Vaaelse Vesterskov.

- spimlosa Presl. almindelig.

i'or. * dilatata. hist og her.

^y^topieris fragiUs Bernh. Næsgaard. Halskov (M.), Ourup-

gaard.

almindelig.

temmelig almindclig-

Phegopteri, L. Bregningo (M.). Herslebsh.nd

(Rsm.).

Bregninge (M.).

Virket Lyng, Horreby Lyng.



BolrychtHin Lunaria L.

Ophioglossum vulgatum L.

Lyeopodiaeeæ il Slægt 4 A

Lycopodittm Selago L.

— inundalum L.

Gramineæ (36 Slægte

Cijnosurus cristatus I

Digilaria glabra Lge.

Setaria viridis Beauv.

{Panicum mili

Echinochloa

Digraphis arundinacea Trin.

geniculatus

fulvus Sra.

Phleum pratense L. c. v. nodosum

'andebjerg (hot. For. Cainl.)

Gronsund, Kragliauge (il.).

!6lo, (Benzon, Lge. 2 Udg.ive

Pag. 687).

(Lge.), Tjæreby (M.).

nose (Rsm.), Boti).

Pandebjerg, (Estrup).

IBoIo (Benzon), Horreby Lyng.

I

Abelvig ved Næsgaard (M.), Hor-

j

reby Lyng.

I

Lyngbakker ved Bregninge, Oii-

trup og Hanenau Skove.

[iirager ved N. Orslev (lS5o •

Havremark ved S. Kirkebj

Ukrud i Bispehaven i
Nykjobing-

Moseby (M.).

meget almindelig.

Næsgaard (M.), Ourupg^ard.

almindelig.

Slubberup (M.),
Slubbekjobm«

(Rst.), Karieby.

almindelig.

Gronsund
(Ramph6vener)ers

I forgjæves eftersogt.



Arternes Navne. Voxesteder.

Pmmma arenaria R. et S Gronsund, hele Kysten langs

Ostersoen.

- baltica R. et S. do.

hist og her, især ved Kyslerne.

var. glauca Blytt. Guldborg.

— lanceolata \lolh. temmelig almindelig.

KiTostu Spica venti L. Almindeligt Ukrud paa lellore

Jorder.

— canina L, I. Lange (uden nærmere Opgi-

velse af Voxestcd).

~ vulgaris L. meget almindelig.

var. stolonifera Bregninge.

tenella Korselilze Skov (Rsra.).

pumila Bregninge (Rsm.).

~ alba L. meget almindelig især paa Syll-

var. coarctata Blytt. Flato.

flavescens Curt. Gronsunds Nor (Benzon).

mium effusum L. almindelig.

Phragmites commums Trin almindelig.

V. repens Mev Strandsandet ved Ostersoen.

fiolcus lanatus L. Almindelig.

- rnollis L. almindelig paa Sandmarker.

!^Jelica uniflora Retz. almindelig i Skove.

Atena strigosa Schreb. Næsgaard, Bregninge, Overup

(M.).

~ fatua L. Nykj6bing(Rst.),Kraghauge(M.),

Egebjerg.

- pratensis L. Gronsunds Strandkrat, Aalebæks-

sletten ved Ostersoen, N.

Vedby.

- pubescen, L. Almindelig paa Sandet nær Ky-

- elatior L.



Arternes Navne.
;

Voxesteder.

Airopsis præcox Fr. almindelig paa Sandmarker.

- caryophyllea Fr. hist og her paa Sandmarker.

Corynephorus canescens Beauv. Tromnæs, UIslov Strand, Biito.

Aira flexmsa 1.
1

almindelig i Lyngmoser og paa

;
Lyngbakker, Kirstineberg Slor-

1

skov.

- cæspitosa L.

Triodia decumbens Beauv.

meget almindelig.

i

hist og her paa Sand.

Enodium coeruleum Gaud.
1

Almindelig i Torvemoser.

Glyceria maritima ^. et K.

Bregninge.

Gronsunds udtorrede Nor.

- distans Whlb. almindelig paa Strandenge.

— spectabilis M. et K. Næsgaard, Moseby, Rodemark

I (M.), Tromnæs.

- Iluitans R. Br.

— plicata Tr.

Catabrosa aqvatica Beauv.

j

almindelig.

Vestensborg (M.) sandsynligt

1
flere Steder.

Næsgaard, Overup (M.), Strand

mellem Stubbekjobing og

Gronsund.

var. subtilis I

iSriza media L. !

Overup (M.).

meget almindelig,

do.

do.

— prafensw L. do.

t'ar. humilis et anyustifolia

— trivialis L.

hist og her.

meget almindelig.

— compressa L.

Dactylis glomerata L.

V. adbreviata Drej.

almindelig,

meget almindelig.

Gronsund, UIslov Strand.

lobata Drej.
j

Vulpia sciuroides Gmel. |

Schedonorus .ierilis Fr. !

Almindelig i Skove,

hist og her paa Sand.

Stubbekjobing (Bst.) i"'^"'"'

Veggerlose og Ho.el.



hist og her i Skove.

FeUuca ovina L. Almindelig paa Sandjord.

- duriuscula L.

- rubra L.

Stubberup (M.).

almindelig.

pratensis Huds. do.

Overup.

- littorea Whlb. almindelig, ogsaa ved Veie inde

i Landet.

- gigantea Vill. almindelig i Skove.

Bromus secalinus L. almindelig.

- arvensis L. Bregninge (Rsm.).

hist og her.

Pandebjerg (Rst.), Overup (M.),

Veiringe Tved (Rsm.)-

- mo««s L. meget almindelig.

V. fygmæus

- /tordeace«. Whlb.

hist og her.

S. Aislov og Ulslov ved Stranden,

Gronsund.

tirachjpodium gracile Beauv.

/S majus Lge.

io^mm parenne L.

Monsl. med sammentrængt Axe.

- med grenet Axe.

- topspirende.

temmelig almindelig.

Guldborg,

meget almindelig.

S. Kirkeby.

Overup (M.).

do.

^lium linicola Sond. Almindelig i Hor.

v^r. majus! med 10-11
Blomster i Smaaaxet Riserup.

wm«»/ med 3-5 Blomster Lomraelov.

- —.....
1

sjelden, Næsgaard , Slubbekjo-

bing (M.)

dyrket, forvildet ved Stubbekjo-

bing (Rst.).



Agropi/rum junceum Beauv. Gronsund (Lge.), langs KysleD

af Oslersoen.

- aculum D. C. Gronsund (Rst.), Tromnæs, Uls-

lov, Boto.

— repens Beauv. meget almindelig. I Strandsan-

det i mange Former.

V. arundinaceum Fries. Gronsund, Ulslov.

litiorale Bab.? Ulsiov Strand.

- ^'^"'""'" «^^'"- Oustrup Skov, Bangsbro Skov,

Korselitze Skov.

%«,u. ar.«am. L.

Cyperaceæ (7 Slægter, 54 Arter).

Cyperusfuscus L.v. virescens Koch

Rhi/ncospora alba Vahl.

Eleocharis palustris R. Br.

— acicularis R. Er.

Sdrpus pauciflorus Light.

jS minor Blytt.

Ourehoved, langs Ostersoen.

hist og her paa Strandenge. Inde

i Landet ved Riserup.

Slubbekjobing (Rsl.), Nykjobing,

Gjeddesby, Skjelby.

Hanenau (Rsm.) Bangsbro og

Oustrup Skove (M), Ravnstrop

Skov.

sjelden: Boto (Cand. pharm.

Krebs), Gronsund, Bregninge

(M.)

enudt6rretDaraiHorbel6vI858.

Horreby Lyng i Mængde,

almindelig.

Næsgaard, Hasselo (M), Hesna^s,

Boto Fang.

Ourupgaard, Sonder Aislov-

Hullebæk.

Hallebæk (M.) Lilholm i
Vaaelse

Vig.

Horreby Lyng.

Pandebjerg (Rsm

S. Kirkeby, Ravnso,

TaaderupC**)

Guldborg-



Snrpii, lacustris L.
:
almindelig.

- rabernæmontani Gmel. hist og her ved Siranden.

~ maritimus J..
j

meget almindelig.

u. monostachi/s. Kippinge (M.), Hesnæs.

~ sylvaticus L. Korselilze Skov paa flere Steder,

Halskov.

- Caricis Retz. hist og her ved Strandkanten.

- ru[us Schrad. Gronsund CM.), Hesnæs, Uis-

lov So.

rmum Mariscus R. Rr. Liselund So (Rsm.), Rorup Si)

(M).

Erio^^horum lalifolium Hopp. Næsgaard, Dalby, Liselund, Rreg-

ninge.

almindelig i alle Torvemoser.- angustifolium Roth.

— vaginatum L. Næsgaard (M.), Horreby Lyng.

f^arex dioica L. Dalby Mose (Rsm.), Liselund

S. Kirkeby.

- pulicaris L. Rregninge, Næsgaard (Rsm.)

- rfe^//c/m Huds. almindelig.

- arenaria L. Almindelig i Sandet langs Oster

soen.

Rregninge (Rsm.), Horreby Lyng?
- ^ere^eWcu/a Good.

- paradoxa Willd. Næsgaard (M.), Horreby Lyng.

^ Paniculata L. almindelig.

t'- «mp/e^ Idestrup Skov.

- dimlsa Good. Lge. (uden Opgivelse af Voxe-

sted) , Korselilze Osterskov

vulpina L



Arternes Navne.

stricta Good.

(M.), Horreby l.u,

temmelig almindelig.

j

Lge. (uden Angivelse af Voxesled).

pallescens L. hist og .er.

panicea L.

glauca Scop.

almindelig,

j

meget almindelig.

pilulifera 1. Bregninge, Petersminde (Rsm.),

I

Næsgaard (M.).

præcox Jaqv. JTromnæs, Lilleso.

fam L.

Oederi Ehrb.

hist og her.

do.

*oedocarpa Anders.

eætensa Good.

Pandebjerg, (Estrup).

Gronsunds Nor (Lge.), Tjærebr

Fang ved Lindeskoven (M.).

distans L. Stubbetjobing (Rsm.), Gronsund.

Vaaelse Vig, Eng ved Linde-

skoven.

speirostachya Whlb.

silvatka Huds.

Pseudocyperus L.

Næsgaard (M.), Bregninge (Rsm.t

temmelig almindelig.

vesicaria h.

ampidlacea Good.

riparia Curt.

almindelig,

temmelig almindelig,

hist og her.

paludosa Good. temmelig almindelig.

». ^paJicra Roth?

filiformis L.

Halskov Vænge.

Lidstrup (M.), S. Kirkeby.



Typliaceæ |2 !

l'/plid lalifolia :

Donncmose (Rsm.), Kringelborg,

Næsgaard (M), Liselund (E.

Koch), Oure Strand, Ulslov So.

Horreby Lyng, Bjorup.

Lmna Insulea L. Almindelig i Torvegrave.

- Volyrrhiza L. temmelig almindelig.

- mimr L. meget almindelig.

- iiibba L. Riserup, N.Vedby.

V. major: Dam ved Riserup.
nobbell saa stor som Eloved-

arten, raed kortere Rod.

Aroideæ (2 Slæster I
,

^^^^^^,

^'«'" maculaium L. Almindelig især i Skovene mod

Vest.
''<^"'-^- (-alamus L. Eskildstrup, Nykjobing, Overup

(M}, Korselitze, Veggerlose.

F'uviales ,4 s,.,ter , 5 ArterK

^"^''"« marina L. Meget almindelig især i Sundene.

~ '»mor Nolte. Guldborgsund ved Klodskov (M).

^'-'«'c/<d/.« yaluslris L. Mergelgrav ved Ourupgaard (a-

repens) Tjæreby Fang i Brak-

vandsgrofterne (/S. major).

- V^diceliala Fr. Nykjobing (Rst.), Vaaelse Vig.

- Volycarpa Nolte. mellem Stubbekjobing og Lisfe-

'^^nia spiralis L.

lund (Rst.).

Næsgaard (M).

,; ^-'^"a^a Koch. almindelig.
^'f^ogeton natans L. meget almindelig.



Arternes Navne. Voxesteder.

Potmnoydun colorotus Horn. Ourupgaard, Hullebæk.

grammeus L. Ourupgaard (a. gramnifolm),

Molleso (/?. heteroplujUus).

— crispus L. alniind.lig.

— obtusijoliiis M. ot K. Mosehy (Rsm.).

inmllus 1. almindelig.

- irickoidesCh.elScU. Stubberup (M.). Et Exemplar

laget ved Overup af M. og

givet mig under Navn af P.

pusiUus tenuissimus, horer

udentvivl til samme Art.

— peclmalus L. almindelig i Salt- og Brakvand.

V, scoparms Wallr. i Brakvandsgrofler hist og her.

Allsmaceæ (3 Slægter 5 Arter).

Trujlocliin paluslre L.

marilimum L. meget almindelig.

AUs,na Plauluyo L. almindelig.

- ranunculoiJes L. Uglemose ved Næsgaard (RsmO,

Barup (Rsl.), Horreby Lyng.

fiutomus umbellalus L. almindelig.

Junce« (2 SLgter 14 Arter).

Juncus mantimus Lam. Mellem Stubbekjobing og Gron-

sund(Rst.),Vennerslund(M.).

- conyloweratus L. almindelig.

~ effusus L. do.

" i//««r;..s Ehrh. Ved Oslersoen (RsmO, R^"""'

- t^iifor^us 1. Boto (Rst.).

- lamprocarpus Ehrh. almindelig.

a. lerreslre acre Steder,^-/""- supinus iMoench.

Ians Horreby Lyng.

— ^(ji-arrosus L. Horreby Lyng.

~ covtpressua Jaqv. meget almiudelig ,
^^^^ ^''

Strandkanter.



Arterne« Navne. Voxrsteder.

ikke sjelrion p;);. Stran.ienge.

hufonins L. meget almiiHJeli^'.

I.uznln inlosa Willd. almindelig i Sko^e.

- ,„„lUllora Lcjeu,.o. almindelig.

r. patlescens Hop,,. Lindeskoven.

- ca>„pestris D. C. almindelig.

Mli.ica' i3 Slægter U Arter).

fUlnm Martagon) »i Mængde i en Lund ved Kise-

rup Præstegaard, Ki|)|)ingc.

Ormogatum nutans L. Bonnit,Moseby(M.), Nykjobing,

umbellatum L. Mielso (M.), nere Steder ved

Xykjobing.

-l//iu»i Scorodoprasum L. Nykjobing, Bellinge, Bonnit,

i'. minus Fr. Flato.

Gronsund, Ulslov Strand (^. com-

pactun. Thuill).

i'. /Jur;,Hre«m/ Nykjobing ved Grusgraven paa
Blomslerne mango, stærk carmo- Veien til Veggerlose.

'^ifro.le (ligner J///um 5/,A(Fro-

cephalum).

^^^>^nn o(e;aceum L. almindelig.

- nninuni L. Skjorringe, Holgershaab, Oure-

hoved, Flato.

^"3^a spaMncea Schult. ^ hist og her.

- »nm»na Schult. do.

- anemis Schult. temmelig almindelig.

- '«'e« Schult. meget almindelig.

stenopetala Rchb. hisl og her.

t. 6,/o//«^a/ S. Kirkeby, S. Aislov.

mefJ 2 Blade fra Loget.

/»»ace. , sLgter « Arten.
I

-^^P<^^ms officinalis L. i hist og her ved Stranden, flere

Steder inde i Landet forvildeL



Convallaria majalis L.

- mulliflora L.

_ Polygonatum L.

i almindelig,

do.

Gronsund (Lge.), Ilslov Strand-

Majanthemim bifotium D. C.

Paris qvadrifolia L.

almindelig,

temmelig almindelig.

Narcissincæ (2 Slæ^-ter 3 Arter)

* Galanthus nivalis L.

* l^arcissus poeticm L.

* — pseudonarcissus L.

Forvildet i Haver, Horbelov. >}-

kjobing.

i og om Haver, S. Kirkeby, Ri-

serup Marken Holgershaab

V. Gaabense,

liere Steder i og om Haver, men

Orchideæ (10 Slægter 18 Art

Orcliis ustulata L.

— Morio L.

— mascula L.

~ majalis Rchb.

— incarnata Rchb.

— macvlatu L.

Gymnadenia conopsea R. Br

Coeloyloi

Herminiii

solslitialis Dr.

ehloranlha Curt.

bbekjobing (Pastor Tuxen).

almindelig.

almindelig.

JNæsgaard, Pistrup Bakke meiie.

I

Næs og Ouslrup, Bregnmge

I

(M.), Liselund (Forvalter £

' Koch.

hist og her.

temmelig almindelig.

^ Slubbekjobing (Past. Tuxe" •

!
Stubbekjdbing (RstO-



Arternes Navne. | Voiesleder.

Epipactu latifolia All.

- microphf/lla Ehrh.

1

almindelig.

Guldborg (Rst.), Ilanenau.

ii^tera ovata R. Br. almindelig.

\n,ltni Mdus avis Rich.
,
hist og her.

Spiraulhes autamnulis Rich. Næsgaard (II.), mellem Overup

;

og Njl^j<ibing (M.).

Lidstrup Lyng (Cand. L. Koch),

Horreby Lyng.

Ilydrocharideæ (l Slægt 1 Art).

Hiidrockaris Morsus rame L. ! temmelig almindelig.

tonileræ (2 Slæ^^ter 2 Arten.

' Pinus iff/lcestris L.

i

1

smaa Exemplarer selvsaaede paa

Horreby Lyng, (denne saa-

velsom Abies eæcelsa og Larix

europæa hyppig plantet.

Jmiperus communis L.

Ceratophylleæ (l Slægt 1 Art..

N. Aislov Skov (1 Exemplar, Kam-

1

merjunker Berregaard), Skjol-

trup ved Stranden (1 Exem-

plar), Pandebjerg.

CaUHrichineæ
(1 Slægt 3 Arter).

^aliitriche verna Kulz.

- ptatucarpa Kutz.

: temmelig almindelig.

In. Orslov Enge (formodentlig

flere Steder).

- stannalis Scop. Ualmindelig.

Myriceæ (i siægt 1 An,.

'hrica Gate L. Mose ved Systofte i Mængde.

Betnlinea^ ,2 Slæ.ter 2 Arter,

«^'«'a .errucosa Ehrh.

' - odorata Bechs.).

•^'«''«
5/«/*«o.sa Gårtn.

: Horreby Lyng, almindelig plantet,

almindelig plantet.

^ almindelig.

^ - »noana D. C). hist og her plantet.



Arternes Navne Voxesteder.

Cupuliferæ (S Slægter Arter)^

Carpinus Betulus L. almindelig.

Corylus Avellana 1. do.

Fayus sylvatica L. meget almindelig.

almindelig.

— sessiliflora Sm Angivet af H. uden Vomled,

siden ei funden.

Ulmaceæ (1 Slægt 1 Art).

Vlmus montana Sm. hist og her i Skovene, alrainde-

lig plantet.

(*~campestrisSm.c.v. suberosa) Bispegaarden i Nykjobing.

Urticaceæ i3 Slægter Arter).

Parietaria erecla M. et K. Nykjobing i stor Mængde, Hulk-

bæk.

Urttca urens L. meget almindelig.

- dioica L. do.

Humulus Lupulus L. almindelig.

Salicineæ (2 Slægter 1 Arter).

Sali^ pentandra L. Liselund So, Bjorup Have, sjel-

den ved Gjerder, S. Alslov.

* - frayilis L. Sonder Kirkeby.

* — viridis Fr. hist og her ved Gjerder.

* — alba L. almindelig.

* - purpurea L. temmelig almindelig ?•

* — viminalis L. temmelig almindelig ?
• — lanceolata Fr. temmelig almindelig ?•

- cinerea L, almindelig.

— aurila L. do.

— Capræa L. do.

- repens L. hist og her.

V. argentea Sm.

Lyng.



Arterne^ Navne. Voxesteder.

Poiiul,^ alba L. is. Orsh-iv, Korsehlze. Ournp-

• - caimcens Sm.
:
Gronsund, Korsehlze, S. Kirke-

by, Riserup.

- iremula L. Horreby Lyng , mange Steder

planlet.

V. viUosa Lng. Taadorup (M.).

* - nwniUfera Ait. megel almindchg $.

- Vi/ramu1atis Rozier.
,
hist og her $.

• - halsamifera L. hist og her.

~ niyrn 1. '

flere Steder ved Korselitze $.

^al8olaceæ (8 Sla^.ter Vj Arter).

^"lirorniu herhacva K. almindelig p.a SyUenge.

^^'^'^oi^odim marUi,na Moq. almindelig. cr.lJw/^ampaa Strand-

sand, ^. erecta pan Syltenge.

^«'*o/a Knli L.

^»'•A-a /,„-.«/« Xolte. Vaaelse Vig (M.), Boto (Cand.

phil. Holst).

^^^^^oimlium hjhndum L. hist og her.

~- urbicum L. do.

- murale L. do.

album L. almindelig.

- poUjspermum L. temmelig almindelig.
^'^'"«- n.,.,«,, ,^.^ : Næsby (Benzon).
^''""" rubrarn Hchh.

j almindehg.
- y«»c<„« Koch almindelig ved Byer. Ikke sjel-

den ved Strandkanten.

~ ^'otnjoide, Drej. Gjedsergaard (M..).

~~ limus Heniicm Koch almindelig.

''"'/'/''.r y<o,7e».,,> I..) flere Steder forvildet.

^'''^ex arenaria Woods Gjedserodde (H.). Siden ior-

gjæves eftersogt.

'~ faiolheca Fr. temmelig almindelig.



Alriplex hnslala L. c. var. almindelig.

— I^atula L. c. var. do.

— Httoralis L. do.

N. Vedby ved Vaaelse Vig (Rst.).

Aiiiarantaceæ (1 Slægt t Art).

Anmrantus Biitum L. Nytjobing, Over up.

Polygoneæ (3 Slægter 20 Arter).

' Polyyonum Historla L. 1 Mængde paa en Eng ved S.

Kirkeby Præstegaard.

- amphibiumL.a.i^. almindelig.

- lapathifolium L. meget almindelig.

^. pallidum Fr. hist og her.

— Perskaria L. almindelig.

— strklum All. «. elalum Fr. N. Vedby (W-

S. Kirkeby.

^. pusMum Fr. S. Kirkeby, Ege-

bjerg.

~ Ihjdropiper L. almindelig.

— avkulare L. «. /?. ;'. meget almindelig.

— Convolvulus L. almindelig.

dumetoruvi L. hist og her.

* Fagopi/rum tatarkum Gaertn. Pandebjerg, Horbelov.

««mea; Hydrolapathum Huds. temmelig almindelig.

- cnV/>Ms L. almindelig.

— acM/M.t Fr. Gaabense (Lge.).

— obtusifoUus L. meget almindelig.

~ conylomeratus Murr. hist og her.

almindelig.

i Skjollrup.

Stubbekjobing (

I almindelig.



Klffagneæ (1 Slægt I Art).
i

ll>pi>ophae rhamnoides L. Hesnæs, Pomle Klint, Ulslov

Strand.

Aristoloclneæ (I Slægt 1 Art

' Mhlolodiiu Clematitis L.
,

flere Steder ved Xykjubing.

PlaiUagiueæ (1 Slægt 3 Arter),

^nanuujo n^ajor L. ' almindelig.

i'. mimma D. C. hist og her.

* intermedia Gilib. iGaabense tJVl.), Strandeng ved

Vaaelse Vesterskov.

^I""^l. med bladet Axe. ;
Halskov.

- med Bladroset isledetfor Ax . Riserup.

- media L. Gjedserodde ved Fyrtaarnet,

: Landevei mellem Hoimollen

1

og N. Kirkeby, Korselitze,

Horbelov, Riserup (de 3 sidste

Steder i Haver, indfort med

: Græsfro).

- lanceolata L. ' meget almindelig.

- maritima L. almindelig paa alle Strandenge.

(i. dentata. hist og her (M.).

- Coronopus L. hist og her paa Strandengene.

- py9n,æa Lge. Vaaelse Vig.

P'-Olbagineæ
(2 Slæeter 2 Arter>

^""^--W/?o,.aDr.^. fcorea/e-; . Strandeng ved Lindeskovcn (M.).

•^""^'•*« elonyala »ofim. almindelig paa Strandenge og

• Sand ved Stranden.

t"- humids Mev.

;;--., Slægter". Arter.

;
Vaaelse Vig.

^''^'i^na Jloica L. temmelig almindelig.

- samhucifolia Mik. Kirslineberg Storskov.

~^
officinalis L. almindelig,

do.

-^
</e«faf« Poll. temmelig almindelig



Dlp.ace.-r 'i Shegter o Arter).

Dipsacus pilosus 1. Garnevraa (M ), Tromnæs.

— .v/kestris Mill. almindelig mod NV., paa den

(ivrige 6 sjelden: S. Kirkeby.

Korselitze.

hnaulia arceml< CouH. almindelig.

Scabio^a rolumharia L. Bregninge Molle, Pistrup Bakker

(iVI.), Gronsund, Aastrup,

Ulslov Strand.

Succisa pratensis AJoench. almindelig.

{Cephalaria latarka R. et S.) \. Alsldv ved Kirken.

Synantherea- (11 Slægter S9 Arter)

La.npsana co.nunuus U almindelig.

Cichorium Intybas 1. meget almindelig.

Leontodon hhpidus L. almindelig.

— aufumnalis L. meget almindelig.

Picris hieracioides L. temmelig almindelig.

almindelig.

Hieracium Pilosella L. do

— Auricula L. lust og her.

- vuUjatum Fr. almindelig.

— murorum L Halskov Vænge (M).

— tridentafnm Fr. Bruntofte Skov (M.), Hanen.

(Rst.).

— boreale Fr. temmelig almindelig.

V angustifolium Fr. Korselitze Skov, Ballerup ^t^^

- nmhellaUm L. almindelig.

Crepis hiennis L. meget almindelig-

— /ec^orum L. c. v. se^«/«m

- virens L.

almindelig.

mod NV.

/!/. e/o/ior Drej. sammesteds (M.>



Arternes Kavne. Voxcstcder.

,../«.s/m L. Vennerslund (M.;, Xvkj.il.inK,

Lindeskoven.

arvensis L. almindelig.

asper Vill. do.

Lactuca muralis L. do.

1 - riumierii Gr. el God.) 1 en Grovt SO. for Nykjohing.

Tnraxacum olficinale Web. meget almindelig.

- eu/lhospermum And. „Sandene« i Korselitze Skov,

Ulslov Strand.

~ palustre D. C. Ulslov So.

Tragopogoti porrifolms V. Stubbelijobing (Rsm.), Moseby,

Veggerlose, Vestensborg ved

Nykjiibing.

p ratensis L. almindelig.

— minor L. Slubbekjobing (M.), N. Vedby.

H'/pochceris radicata 1. temmelig almindelig.

- in«c«/«^a L. Gronsund.

''^i^taurea Jacea L. almindelig.

X /acera Koch. Kiserup.

- Scalnosa 1. almindelig.

- Cyanus L. meget almindelig. Et Exemplar

med meget store Kurve uden

Randkroner fundet 1858 ved

S. Kirkeby.

'^^rratula lincloiia L. Veggerlose (Cand. L. Kochj,

Lindeskoven.

almindelig.

- mnm Schk. hist og her.

~ intermedium Lange. hist og her i Skovene.

- majus Schk. almindelig.

^'-Po'v/o. .,,««,,,„, , temmeIigalmindelig,isærmodNV.

meget almindelig.



(Carduus nutam L.).
j

S. Kirkeby 1857 et Exeraplar.

Cirsium lanceolatum Scop. meget almindelig.

- palustre Scop. almindelig.

Moseby, Garnevraa, Brofjnin;^

(M.), Liselund (Forv. E. Ko, t,

Korselitze, Ravnso.

— acaule Scop. hist og her.

V. caulescens raed Hovedarten.

— arvense Scop.
j

meget almindelig.

V. flore albo

Carlina mlgaris L.

* Calendula officinalis L.

Bidem cernua L.

Holgershaab.

hist og her.

i og om Haver og paa Kirke-

gaarde hist og her.

temmelig almindelig.

V. radiala P. D. Ourupgaard, S. Kirkeby. Bjorup.

wmima L. : Horreby Lyng.

minima radiala! : Bjorup.

- tripartila L. i almindelig.

Pelasites officinalis Moench.

- spurius Rchb.

TMwiVa^o Far/-ara L.

Tanacelnm vulgare L.

i
hist og her.

Gaabense, Gronsund (Lge-),

Stubbekjobing, flere Steder

langs Ostersoen.

almindelig.

ilrfmw/a Absinthium L.

~ maritima L.

Bjorup, Valdnæs.

Vaaelse Vesterskov*
.Suderen

(Rsm.).

- vulgaris L.

- campestris L.

almindelig. ^ .

Gronsund. Fra
.»^"'^f

Korselitze Skov hele
Kyste

mod Syd.

t?. wricM Fr.
:

Ulslov Sirand.



Aniennaria dioica Gærtn. Bregninge, Halskov, „Sandene«

i Korselitze Skov.

GnajMium arenarium L. „Sandene«, Ulslov, Bfito, Pande-

bjerg, N. Vedby, Vaaelse.

- uUginosum L. almindelig.

— sylvaticum L. hist og her.

Hiago mimma Fr. almindelig.

- anensis L. temmelig almindelig.

- germanica L. temmelig almindelig, meget hyp-

pig mod NV.

Asier Tripothm L. almindelig.

- satignus Willd. Stubbekjobing (Rst.).

Erigeron acris L.
,
almindelig.

( - canadensis L.) Bregninge 1 Exemplar (Skolcl.

;

Hansen).

SoHdago virgaurea L. hist og her.

fnula pulicaria 1. Qere Steder (M), Bregninge.

- dysenterica L. Ravnso, Ourehoved.

- Britamica h.
j
almindelig paa Strandenge.

- Helenium L. \ temmelig almindelig ved Byer.

IMængdeiGundsomagleSkov.

- salicina L. Bellingegaard (M.).

*««« perennis L meget almindelig.

^'l^iUea Ptarmica L. Karleby, Kringelborg, Nykjcibing,

Ravnstrup.

- MiUefolium L. meget almindelig.

^'»''iemw Co/M/a L. almindelig.

- arunsis L. 1 do.

^^'^ir^cana inodora L. c. var.
; meget almindelig.

~~ ChamomiUa L. hist og her, i visse Aar hyppig.

^'^^l/^anthemum segetum L. meget almindelig.

leucan/Aemur« L. almindelig.

~- /'artfiem^m Pers. hist og her.



hist og her

Senedo cutyaris L. meget almindelig.

- sylmtkus L.
I

Hanenau (M.), Pandebjerg, Gaa-

1

bense, Gronsunds udtorrede

\
^or. Paa sidslo Sted raegH

liraftig, næslen 2 Alen hdi.

— viscoms L. Stubbekjobing (Rst.).

- Jacobæa L. meget almindelig.

( — vernalis L.) S. Kirkeby 1858 (et Exemplar).

Ainbrosieæ (1 Slægt \ Art).

+ Xanthium Strumarium L. Nykjcibing (H.).

7 Arter).

Jasione monlatia L. hist og her

Campanula perxica-folia L. Ulslov, Systofte, hist og her

mod NO.

— Ropiinculus Veiringe (M.), Aastrup, Bonnil,

rolundifolia I almindelig.

~ latifolm L. Gaabense (Lge.), Donneroose.

Bangsbro Skov (M).

— Trachelium t almindelig.

~ rapunculoides L. almindelig i Haver.

Rabiaceæ (3 Slægter 11 Arter).

Sherardia arvemis L. almindelig.

Asperula odorata L. mangler langs Ostersoen, elle«

almindelig i alle Skove.

Galium boieale L. Bregninge (Ksm.), S. Kirkeby.

- MoUuyo L. cv. ochroleucum meget almindelig.

- erectum Huds. Horreby Lyng (Rsl.>

— vermn L. meget almindelig.



Arternes Navne.
1

Voxesteder.

Galium Aparine L. meget almindelig.

- spurium L. Kragl.auge (Lge), Overup, Tan-

derup (M.).

tnprifbliaceæ (3 Sl.rptcr 5 An.,).

.S«»./..c«. «/,,-« L. almindelig.

- Æ'fcu/u. L. Taadernp (M. formodentlig plan-

tet), Nykjobing.

»-''"rma« Qpulus L. almindelig.

/.o;iiVera Periclymeimm L. do.

- A'j/./os/eum L. Gjedsergaard, N. Aislov Skov.

Oleineæ (3 Slægter 3 Arter)

' im^lrum vulgare L. i Haver, sjeldcn ved Gjerder,

N. Alslov.

* yringa vulgaris L. hist og her ved Gjerder.

Iraxinus excelsior L. almindelig ved Byer. Hyppig

plantet i Skovene.

Apocyneæ (l Slægt i Art).

* yinca .ninor L. Et Gjerdc paa Nykjobing Mark;

tilligemed Spiræa salicifolia.

Rosa gallica m. fl. en Levning

GenManeæ
(3 Slægler 6 Arter).

af en gammel Have.

f^^nUana anarella L. hist og her.

- campestris L. do.

^J^nyanlhes
trifoliala L.

%"^r««
^,/,;,,;^„ p^_ hist og her paa Strandenge.

- Centaurium Pers. almindelig.

- iman«/-o/ia Pers. hist og her paa Strandenge.

»»atae (19 Slægter 33 Arter).

almindelig.

Nykjobing (Rst.).

^ H^atica L. almindelig.



Arternes Navne.
1

Voxesleder.

Mentka artc),sis L. almindelig.

+ — Pulcgium L. Korselitze (H.).

Oriyanum vulgare L. meget almiMdelig.

V. flove albo Riserup.

PruneUa vulgaris L. almindelig.

Scutellaria galericulata L. do.

Nepeta Calaria L. Stubbekjubing(Rst.),Vaae!se(M.)

Glechoma hederaceum L. meget almindelig.

Mmmbium vulgare L. Gaabense, N. Vedby, N. Grim-

8]cjoltrup.

Ballola ruderalis Swarlz. almindelig.

Stachys sikatica L. do.

- palmlris L. do.

— arvensis L. do.

- annua L. Ukrud i Korn mellem Riserup

og Brarup.

Galeopm Ladanum L. hist og her paa lettere Jorder.

— Tetrahit L. meget almindelig.

- bifida lioer.n. Hanenau Skov, formodentlig flere

Steder. .

- versicolor Curt. almindelig.

A«,m«m a/6«r« L. Stubbekjobing (Rsl.), Kippi''-

- purpureum 1. meget almindelig.

- ^-.„.WiUd. hist og her.

- intermedium Fr. Lge. (uden Angivelse af Voxe-

sted).

- a,.;>/.«V«u/e L. almindelig.

t'. dumlestinum Aastrup.
^

Galeohdolon luteum F!r)ds. almindelig i
Skovene mod

Mangler langs Ostersoen.

Leotaur,,* Tor^/wr« F.. hist og her.



Teucrium Scordium L. hist og her især mod Ost.

Ajuga reptans L. almindelig.

Tlujmis Ckamædrys Fr. do.

auojmUum vulgare L. do.

Ådrm Oujmoides Moeuch. Gronsund, Lundeskole, mellem

Næsgaard og Oustrnp (M.),

Verbenaccæ (1 Slægt 1 Art).

Korselitze.

yerhena officinalis L. hist og her ved Landsbyer.

Asperifoliæ (8 Slægter IG Arter).

Asperugo procumbens L. hist og her.

Anchusa arvensis M. B. almindelig.

- officinalis L. hist og her mod Nord, mangler

if

i den sydlige Deel.

^^hosolis versicolor Pers. almindelig.

— silvatica Hoffm.

V. flore albo

~~ lingulala R. et <

^'/'»oglossum
officinale L.

'^y^nphjtum
officinale L.

^^^f^ospermum
officinale L.

~~
arvense L.

y^onaria
officinalis L.

' vulgare L.
Echium

,

Convolvi

^onvolvu

i almindelig.

I

Holgershaab.

I

Byskov-Madeskov (M.), Donne-

j

mose, Ulslov So.

I

almindelig.

[

almindelig.

almindelig i den nordlige Deel,

sjeldnere mod S.



Cuscuta EpUinum Whe. temmelig almindelig.

— europæa L. almindelig.

- Trifolii Bab. Næsgaard (Forstander Fangel),

Liselund (Forvalter E. Roch).

Taaderup.

Solaneæ (4 Slægter 8 Arter).

* Lydum vulgare Dun. hist og her i Haver, Marthegn

ved Gaabense.

Solanum nigrum L. almindelig.

Gader i Stubbekjobing (Rst.).

— humile Bernh. Taaderup, Moseby, (M.).

- Dulcamara L. almindelig.

* Ph^salis Alkekengi L. Taaderup (M.) , Bregninge,

Horbelov.

i og omtring Præstegaardshaven

i Idestrup.

* (Nicandra physaloides Gaertn.) i og om Præstegaardshaven i

Horbelov.

H>joscyamus niger L. almindelig ved Byer og Strand-

kanter.

Scrophnlarineæ (11 Slægter

Verbascum thapsiforme Schrad. hist og her mod NO., mangler

paa den ovrige 6.

- Thapsus L. almindelig.

NytjobingSlot(Lge.),
^.^^ •X thapso-nigrum Schiede

- nigrum L. temmelig almindelig.

*( - Blatlaria L.) Nykjobing(Rst.),Brarup,^J

Scrophularia aqvalica L. hist og her.

— nodosa L.

::::::'::..,. .. .--

kjobing (Rst.)

Veronica hederæfolia L. meget almindelig-



Ariernes Navne.
1

Voxesteder.

(Veronica perska Poir.) Riserup, 1 Exemplar.

- opaca Fr. Karleby, Riserup.

~ agreslis L. c. var.

tripbjltos L.

almindelig,

hist og her.

- polila Fr. almindelig.

— arvensis L. do.

"~
serpyllifolia L.

offæinalis L.

do.

- Chamadrys L. do.

_
t». parre/7ora Lge.

monfana L.

Næsgaard (M.).

hist og her i Skovene.

- scutellata L. temmelig almindelig.

». tn-«o«a Schum. Ousfrup Skov, Lidstrup, Krag-

hauge (M).

- Beccabunga L.

Antirrhinum Oroniium L.

almindelig,

do.

"'
ma^m L.) N.Kirkeby i Mængde paa Rirke-

gaardsmuren.

Unaria f«/^am Mill.

- minor Desf.

- Elafme Desf.

^^dampyrum cristalum L.

hist og her.

temmelig almindelig.

Gaabense (Lge.), Korselilze,

Ilalskov Vænge, Bjiirup Have,

Lindeskoven.

-

V. bracteis viridibus

coroU. flavis! Lindeskoven.

hist og her i Korn og ved Gjerder,

sjeldnere i Krat (Næsgaard).

bracteis albis

nemorosum L
I

Marrebæk.

I

Vennerslund (Boie. Lge. 2 Udg.

I

Pag. 418).



Arternes Navne. Voxesteder.

Pedicularis palustris L. hist og her.

lihmanthus major Ehrh. almindelig.

— minor Ehrh. temmelig almindehg.

Odontiks litloralis Fr. temmelig almindelig paa Str,in,l-

enge.

— rubra Pers. almindelig.

Euphrasia offcinalis L. do.

— farmflora Fr. aAmbrkata Boto Fang.

- gradlis Fr, Horreby Lyng (Rst.).

Lathræa sqvamaria L. hist og her.

Ulricularia mlgaris L. almindelig.

»unor L. Elorreby Lyng.

Pingvicula vulgaris L. temmelig almindelig.

Primulaceæ (7 Skrgter 11 Arter).

Glaux marilima L. almindelig.

Trientalis europæa L. Horreby Lyng (H.),Hanenau(M-

Amgallis arvensis L. meget almindelig.

-- coerulea Schreb. Horreby, Horbelov(M), S. Kirke-

by.

Lysimachia thjrsiflora L. Huulso (Rsm.), Horreby M^S

(H.), Liselund (Forv. E.Koch),

Donnemose.

~ nummularia U almindelig.

— vulgaris L. do.

Primula officinalis Jacq. do.

• - e/af/or Jacq. meget almindelig.

Hottonia palustris L. almindelig.

5amo/Ms Valerandi L. temmelig almindelig paa Stran^'-

enge.



Arternes Navne. Voxestcdor.

Kriclneæ (4 Slægter 7 Arter).

y^ncinhm Vilis idæa L. Horreby Lyng ffaa ExLMiiplarer).

MyrtiUus L. sammesteds (H., iM.) faa Excmpl.

uHginoswn L. sammesteds (H ), ikke senere

^

gjenfanden.

Oxycoccos L.

Andromeda polifolia L. Horreby Lyng, Lulslrup Lyng.

fa//««« vutgaris Salisb. hist og her.

V. puhescens Koch. Horreby Lyng (Rst.).

Erica Telralix L. Horreby Lyng (H.), ikke senere

gjenfnnden.

l'nibelliferæ (28 Slægter 3G Arter).

Hydrocotyle vulgoris L. almindelig.

Sanicula europæa L. do.

Eryngium maritimum 1. Gronsund. Langs hele Kysten

af Ostersoen, Vaaelse.

f^'cuta virosa 1. Barup So (RsL), Liseliind.

fielosciadium hnndalum Koch. Hoto (Cand. phiL Holst), Breg-

ninge, Kalvo i Guldborgsund.

¥^m grai'colens L. Vcnnerslund(H.),Gaabense(Rst.),

Tjæreby Tang, Hesnæs.

f-gopodium Podagraria L. almindelig.

C<^rnnCaniU temmelig almindelig paa Enge.

1 stor Mængde ved Stranden

mellem Slubbekjobing og Gron-

sund.

^'^mella magna L. Gaabense (Lge.), Lisehind (Forv.

E. Koch).

- saxifraga L. almindelig.

t'. .//...../j/o/w Wnllr. Tromnæs CRsL).

5"- '«/./o/.u. ,. almindelig.

<'ngusUfoUum L. temmelig almindelig.

Gronsund, Tjæreby Tang, Ven-

nerslund (M)-



Korselilze (H.).

Oenanthe fistulosa L. temmelig almindelig.

— Lachenalii Gmel. Strandbred ved Lindeskoven.

— Phellandrium Lam. temmelig almindelig.

Aethusa Cynapium L. almindelig.

* Levisticum officinale Koch. hist og her i Bonderhaver.

Selinum Carvifolia L. hist og her.

Angelica silvestris L. almindelig.

Stubbekjobing (M.), Trornnæs,

N. Vedby.

Peucedanum palustre Moench. almindelig.

* Anethum graveolens 1. hist og her forvildet i Haver.

Pastinaca sativa L. almindelig.

tleradeum sphondylium L. do.

- sibiricum L.? Christiansminde, N. Aislov Skov,

(Mellemformer).

Daucus Carota L. meget almindelig.

Torilis Anlhriscus Gmel. almindelig.

Scandix Peclen L. do.

Anlhriscus vulgaris Pers. temmelig almindelig saavel mod

Nord som mod Syd. 1
«'

Lue .ver. o«. Oe. «.

bemærket.

CerefoUum Hoffm. Almindelig forvildet i
Haver,

Hasselo.

— stYresfrtA' Hoffra. meget almindelig.

Chærophyllum lemulum I

* Myrrhis odorata Scop. ! Bonnet, Skorringe
Osterslo^,

I

Riseruj), Liselund.

i

temmelig almindelig
ved

Byer

I

og Strandbredder.



Arternes Navne. Vo.es.eder.

Araliaceæ (J Slægter 2 Arter).

Ikdaa Hclix L. almindelig, c. 11. Ourupg..ard,

Mollesu, Hai.enau.

Adoxa moscalelUna L. almindelig.

Corneæ (1 Siægt 1 Art).

fomiis sangvinea L. temmelig almindelig.

Crassulacea- (' Slægter 5 Arter).

Sedum acre L. almindelig.

- boloniense Lois. Gaabense (H.), Næsgaard, Griin«

sund (Lgc).

* - rupeslre L. Stubbekjobing (Rst.).

- rdephium L.

og her paa Steengjerder.

^empenivum tectorum L.

paa Slraatage, men er aftaget

med Overtroen, S. Kirkeby.

Saxifrageæ (2 Slægter 3 Arter).

''^'^^ifraga granulata L. meget almindelig.

- IridactyUtes L. hist og her.

^f^r,jsosplenium alternifolium L.

«i'»esiaceæ (l Slægt 4 Arter).

l^^bes Grossularia L. hist og her ved Gjerder.

~ nigrum L. Bangsbro Skov (M.), Gundso-

magle Skov, S. Kirkeby.

- r«6r«n, L. hist og her i Skove og ved

Gjerder.

- nlpinum L. S. Aislov og Ulslov i Strand-

krattet.

R»nunculaceæ (lo Slægter 27 Arter).

^''^'^Tum ^/,,,,„ j^. temmelig almindelig.

- minus L. Gronsund, Tromnæs , Ulslov

Strand, Boto.

~- fleæmsum Rchb.? Boto (Cand.phil. Holst), Langes



Arternes Navne. Voxesteder.

Plantel. 1 Udg. I anden Ud-

gave er dette Voxested ude-

ladt. Paa el Exemplar i mit

Herbaridm (af T. minus?) fra

Ulslov findes Frugier med 8,

9 og 10 Ribber.

Anemone Hepatka 1.

^ nemorosa L.

almindelig,

meget almindelig.

— ranunculoides L. almindelig.

Myosurus minimus L.

Ficaria ranunculoides Roth.

do.

meget almindelig.

Ranmculus Lingm L. temmelig almindelig.

- Flammula L. almindelig.

- ^^P^««^ I- Botii (Bentzon),

meget almindelig.

- Volyanthemo. L. Gronsund (Lgc), Siranden-

Lindeskoven, Klod.kov .M

— bulbosus 1. temmelig almindelig.

Philonotis Ehrh. almindelig.

lialrachium scelernlum L. dl*

- helerofkyllum Fr.

do.

.

— confusum Gr. et God.

Skjot'up (M.), N. Vedby, r.a-

bense, N. Grimmeistrup.

— Irickophyllum Chaix.

- crrc/«a/«m Fr. Molleso, Skjærne So.

' (Eranfhis hiemalis Salish.)

almindelig.

Bispegaarden ved NyVJ^bing-

* (Helteborus viridis L.)

' ^qm-^m vut<jaris L.

''''''''''
m Haver,

byppig forvildet i og om



Ariernes Anvnc. Voxesteder.

Iiai^lannon Co„.<oUda L. almindelig.

.\!'ia .-^pkala L. Korselitze Skov, Oure Strand,

Næsgaard , Taadcrup (M.),

Molleso.
Berberideæ (1 Slægt 1 Art).

f'crheris vutgaris L. Njkj6bing(H.), Riserup (i Hegn).

Papaveraceæ (2 Slægter ,5 Arter).

I'aimer Argemone L. a,.„i„de,i.

- dnbium L. do.

* - Rhæas L. hist og her forvildet.

* - sommferum L. ligeledes.

Chdidonium majus L. temmelig almindelig.

F-mariaeeæ (2 Slægter 4 Arter).

f.""«na „^/?c,-„a/.-. L, almindelig.

V- mnor Hoffen. Slubbekjobing (Rst.).

f"«^!/'/o/<. fabacea Pers. hist og her.

-i'«'m7aHost.tJa^//o6aLgo. Gronsunds Engkrat, Abelvig

Strand, (M.).

- ^«^'« Sch^^eig. et K. almindelig.

^-eifer.,.
Slagte,. 41 A.,er)

1^'^«'-*« h,ihif,,, L. Bonnet (M.), Kraghauge, Flato.
^

''^'"""^ /n^.rmet/m Horn. Næsgaard (M.), S. Kirkeby

Vænger.

'^mara L. hist og her.

i"afe«.,/5 L. almindelig.

*»';>«^en.« L.)

''^*'*'
^''-Ua Scop.

Heerforts Herbarium.

Bjorup, S. Kirkeby (paa Torv).

temmelig almindelig.
^'"'"'*

5f/(i6ra l.

do.

'Aa.
'"

''"""^'' '^'^'' Overup (M.).
'* ""'""» ^'irmoracia Pr. hist og her forvildet i og om

Haver.



Arternes Navne. Voxcsteder.

Naslurtium of/icinale R. Br. Liselund (Forvaller E. Kmh

Halskov (M.).

- amphibium R. Br. almindelig.

— palustre D. C. do.

Draba verna L. meget almindelig.

(Farsetia incana R. Br.) S. Kirkeby 1859 1 Exempl..r.

Alyss^m calycinum L. Næsgaard (M.), Liselund (E.

Koch), S. Kirkeby, Ourup-

gaard, Kringelborg, X. V...lh;.

Cochlearia danica L. hist og her paa Strandene-

- officinalis L. ligeledes.

- anglica L. Nykjobing (Pastor Wrs

Gronsund, Tjæreby Tang

Kalvo.

Thlaspi arvense L. meget almindelig.

Teesdalia nudicaulis R, Br. Boto (Holst), Bregninge, Skjol-

trup.

Ca/dle maritima Soop. almindelig.

*Hesperismatronalisl. Bregninge (Rsm.), Bjerregaard,

S. Kirkeby.

Sisymbrium officinate Scop. hist og her.

- Sophia L. almindelig.

Alliaria officinalis Andr. hist og her.

Erysimum cheiranthoides L. temmelig almindelig.

Camelina foelida Fr. do.

~ dentata ^. integrifolia Stubbekjobing(M.),N.Grin)mel-

strup.

~ silvestris Fr. S. Kirkeby og Ourupgaard 1859

i Klover.

C^apseZ/a Bursa pastoris Moench. meget almindelig.

* /.6p/rf*Mm .af/t'um L. hist og her forvildet i
Ha>er.

— ruderale L. Vaaelse (M.),
Stubbekjobin?

(Rsl.), mange Steder omknn.

Boto Nor.



Si'stia pankulala Desv.

Senebkra Coronopus Poir.

Braisica campestris L.

Haphanus Raphanislrum L.

f^eseda luteola L.

( - tuua L.)

>iympbaeaccæ (2 Slægter ;

^'ymi'hæa alba L.

PjTolaceæ (1 Slægt

^yrola mimr L.

Wonotropeæ (i Slægt

Vaaelse (M.), Gaabense, Gr»»n-

sund, Tjæreby Tang.

almindelig.

Overup , Stubbcrup (M.) , S.

Kirkeby, Veggerlosc, Risenip.

temmelig sjelden.

Nytjobing, Bjerregaard.

N. V.

almindelig.

Suderen ved Vaaelse, Abelvig

Sirand (M.), Hesnæs.

Næsgaard (M.), S. Kirkeby, S.

Aislov, Guldborg.

Aastrup (Skolel. Hansen).

irket Lyngmose (M.), Liselund,

Carlsfeldt, Huulso.

Slangerup (M.), Liselund, Carls-

feldt, Donnemose.

Kohaven ved Nykjiibing (Rst.),

Halskov Vænge, Korselitze

Oslerskov (M.), Tromnæs,

Pomle Klint, Oustrup.

Næsgaard (M.)-

Kringelborg (M.)-

Stubbekjobing (Rst.)i Næsgaard



Arternes Navne. Voxesteder.

(M.), Horreby7gTlrkelLyng;

Dalby Mose.

Parnassia palustris L. hist og her.

Vlolarieæ (1 Slægt 7 Arter),

Viola palustris L. Bregninge (M.), Liseliind (E.

Koch), S. Kirkeby, llorrebj

Lyng-

- epipsila Ledeb. Horreby Lyng (Bentzon. Lge.

2Udg. Pag. 172).

- hirta L. almindebg.

- oUorala L. almindelig om Haver og Byer.

V. alba. S. Kirkeby.

~ silvatica Fr. almindelig.

- iricolor L. (J. arvensis almindelig, a. vul-

garis hist og her paa Sand.

Cucurbitaceæ (1 Slægt 1 Art)

Brj/onia alba 1. hist og her, is.r i den nord-

vestlige Deel.

Paronychieæ (3 SJægter 3 Arter).

Scleranthus annuus L. almindelig.

Illecebrum verticiUalum L. Nykjobing (H.), ikke senere

gjenfunden.

thrniaria rjlabra L. Aastrup (M.).

V. subciliata Bab. Bregninge (M.).

Portulacaccæ (1 Slægt i Art).

Monlia minor Gmel. Kirstineberg (Estrup), ^^
(M.), Idestrup Skov, H«'«

Strandkrat.

Alsinaceæ (10 Slægter 25 Arter).

Lepifjonum rubrum Fr. hist og her.

~ salinum Fr. almindelig paa Strandenge-

do.



Citiata Fr.

— procumbet

11$ peploides Fr.

serpyllifolia L.

hist og her

I

Nykjobing (Lge.), Gundsliiv

! (Rst.), Mielse (Rsra.), '^ids-

j

strup, N. Oislev, Riserup.

!siubbelijobing(Rsm.)5 Mielse (M).

i

meget almindelig.

, almindelig.

'' almindelig især paa Sand.

almindelig overalt ved Siranden

almindelig.

Veiringe, Moseby (M.).

iklluiia IJolostea L.

— crassifolia Ehrh. «. elodes Bieb, Liselund (For-

!

valler E. Koch).

I

/?. brevifolia Rafn. Ravnso Sirand.

I almindelig.

I

temmelig almindelig.

almindelig,

meget almindelig.

]elig almindelig i Skove.

'»^tiurn semidecandru

^''l^chium aqmticum Fr.

^eiringe (Rsm.), Hanenau (M),

Korselitze Skov,

Riserup.

ilmindelig.

Ourupgaard, Skovfogedhusct ved

Ballerup Skov.



Arternes Navne. Voxesteder.

Dianthm deltoides L. hist og her.

— superbus L. Vennerslund >I.), Korselitze

Skov.

( - barbatus L.) Solyst ved Tromnæs, Hanenau

Skov.

Saponaria officmalis L, med fyldtBlomst almindelig ved

Byer, med enkelt Blomst Kn.-

hauge (M.), Hesnæs.

Silene inflala Sra. hist og her.

*— Armeria L.

Melandrium diurnum Fr

forvildet i Haver, S. Kirkcb).

— vespertinum Fr.

- noctiflorum Fr.

Viscaria purpurea Wimm.

Agrostemma Githago L.

C — Coronaria L.)

Lychnis Flos cuculi L,

Ballerup Skov.

Karleby, Overup, N. Orsliiv.

Ouslrup Sko'

ilmindelig.

Malvaceæ (3 Slægter

Althæa officinalis L.

w. fastigiala Cavan.

— vulgaris Fr.

^ borealis VVallm.

Vennerslund (H.), Vaaclse (M. •

Lindeskoven, Ourehoved.

Nyby (Rsra.), Næsgaard, Grun-

nd,Karlsfeldt,Ulslov Strand.

Korselitze (H.), Vaaelse (M.V

N. Aislov (Rsl.), Guldborg,

Ourehoved, FJato.

Vaaelse (M.).

meget almindelig.

»lig almindelig.

Horreby, Stubberup,
Klodskov,

Stubbekjobing (MOi ^^^='

ninge.



Arternes Navne.
;

Voxesteder.

Tiliaceæ (1 Slægt a Arter).

iilia jmrvifolia Eliih. Flali).

•- tnlemedia D. C. almindelig plantet.

- ^jramiifotm Einh. Fialo.

llypcritiiH'a- (l Slagt 6 Art..!].

H'/penrum humilusum L.

~ perforalum L.

Nykjobing (Weslesen), 6veru^

(M.), Bregninge,

j

almindelig.

''. angustifolium Koch Koiselilze Skov.

- qvadrangulum L. temmelig almindelig.

- tetraplemm Fi. hist og her.

almindelig.

Aceriiit.a. (1 Slægt 2 Arter).

'^'f campestre 1. almindelig.

"ippocastaue*
(1 Slægt 1 Art).

almindelig i Haverj hist og he

:
i Skove.

*Æ''C"/«.s //*>/.oca./«n«,/, i. almindelig plantet.

Polygaleæ
<i slægt 1 Art,

^oimla vulgaris L. temmelig almindelig.

*>«ng«lacea. .2 Slægter . Arier).

I

almindelig.

1
hist og her.

^-"«'l'/"n. europ««, L. almindelig.

K'«petreæ f, slægt 1 Art,.

^»P''0.-biac.u.
(2 Slæoter i Vrt.r,

'

Horreby Lyng, Lidsirup Lyng.

~~
ea^igua L. 6. Kippinge (M.j, Kiserup, N.

Grimmelslrup, N.Vedby Kirke.

^i:.rJ;:;::^^^
meget almindelig.

almindelig.



Slægter

palustre

;
Gaabense (Lge.).

temmelig almindelig.

Karleby, Stubbekjobing

* — Phaum L.

— rotundtfolium L.

~ disseclum L.

— coiumbinum L.

~ molle L.

— Robertianum L.

Erodium cicutarium rHeiit.

Lineæ (2 Slægter 2 Arter

Linum catharticum L.

Hadiola millegrana Sm.

Oxalideæ (( Slægt 1 Art

Oæalis acetoselta L.

V. lilacina Lge.

I Slægt 1 A

Jmpaliens noli tangere L.

Onagrarh'ae (4 Slægter 10 A

Epilobium roseum L.

palustre 1.

telragonum L.*)

hirsulum L.

pubescens Roth.

Hanenau, Mosebj (M.).

:
almindelig.

I
temmelig almindelig.

:
almindelig.

meget almindelig.

^ Ourupgaard, Bjerregaard.

Monstr. med Blomsternei

. „mdannedetilBbdro-

, N. Aislov Skov 1662.



Chammerium angustifolium Scop,

— luteliana I..

irioi)lif/llum spka

onstr. med Bladrosetter istedet-

for Blomster, N. Aislov Skov

1862.

HorrebyLjiig(H.), Byskov (M.),

oxyacantha Ja.q. almindelig.

monofjijna Jacq. hist og her.

ucuparia L.
;
almindelig.

^-mlgarU Pers.
1

Bonnit, Horbele

nmmis L. Gaabense (Lge.

- Maius
!

"«*<aceæ ^9 Slægter 37 Av

^^'hmiUa vulgaris L. <^ v;

"~ Apkanes Leers.

^yrimonia Eupatoria I..

~ odorata Mill.

meget almindelig.

Bregninge, Gaabense, Bangsb

i Skov (M.), Riserup, Flato.



Arternes Aavne.
1

Voxesleder.

* Rom pmpmelUfolia L.
''\ »egn, Ulslov, KorselifzrSk.

ncre Steder.

- canina L. a og ^. almindelig.

N. Kirkeby, Onslov, TorklM-

strup (de to sidste Steler

med hvide Blomster).

V. alba! Bladstilkene med spredte Kiit.l-

hanr, mellem Branip og Kip-

pinge, Bladstilkene .ihhios

glatte, Torkildslrup.

- nibiymosa L. hist og her.

- moUimma Fr. Stouby (M.), Torkildstrup.

* — iwmifera Mcrrm. hi.st og her.

Hiihm saxatilis 1.. Lindeskoven (Kgc), OveruplM.i.

rianenau.

- liheus 1.. ! almindelig.

- suherectus A.,<lor>. ! Oustrnp Skov.

— pUeatm Whe. hist og her.

— yVahlhergii Arrh. do.

- oor^i/o/å... Sm. almindelig.

— dumelorum Whc. I Egebjerg, Ulslov Strand.

- rfmo/or Whe. temmelig almindelig.

— vestitus Whe. Gaabensc (Lge.).

i!/.
viriiHs Lge. ' Folehave Skov ved Kringelhor?.

~ /f«^/M/« Whe. almindelig.

- Sprtrujelii Who. „anenau (Forstca... MHi-)-

Pandehjerg («)

— cmius 1. a og /:;. almindelig.

Nykjobing (Lange,, ved Hnn^-

hist og her i den o^sfhge
Hed.

— Tormenlilta Scf.p. almindelig.

Na.sgaard(L.e,)l-yr.gb.^^-^^''

Bregninge .M.).

- rep/««., 1. almindelig.



Polenlilla argetiica

Fragnria vescn [..

coltina Ehrh.

- inlermediim Ehrh.
i
Riserup.

- rivale 1. almindelig.

V. hybridum
1

Næsgaard (M.), Hnrbelov.

¥'-^a fUipendula L. hist og her.

- nlmaria L. fjlmindelig

^ - salicifolia 1. Nykjobing,

Drupa.0. a 81.gt 5 A.or)

l'nmus spinosa K. almindelig.

^. coælanea W. ol C,r. S. Kirkeby, Korselitze Skov.

' - imiliUa 1.. almindelig ved Gjerder.

* - CernsHs L. do.

- avium [., Næsgaard (M.), mellem Hi.nl

1

og Molicso.

- Padus L,
' Hanenau, Oustr.ip og Gundso

magle Skov.

P«pnio„ac.a.,„Sia,u..r 45 Arter.

^'^^ europa;,. L. Boto (Cand. phil. Holst, l-gc

2 Ud g. Pag. 261).

'--'^a^r^us ../,.,,. W„nn. Bregninge (M.), Korselit.e Sko

ved Bonuemose (t Ex.), mel

lem Lindeskoven og Folehave

(1 E..), Bcilo Fang.

*'>'»>«.' Lahurmnn 1. Xykjobing ved Gjerder.



(Cytisus elongalus L.) Korselitze Skov ved Teglværkei

(1 Ex.).

Onanis campestris Koch. almindelig i Strandegnene.

- repens L

^. mitis

Anthyllis vutneraria L.

: almindelig.

temmelig almindelig.

* Medicago satim L.
. Veggerl6.se, S. Kirkeby.

:
meget almindelig.

MeiUotus alba Lara? S. Vedby, S. Kirkeby, Riserup.

Er muligviis M. arvensis med

: hvide Blomster, hvilkel jeg nu

af torrede Exemplarer iUe

kan afgjore).

— officinalis ]..
, temmelig almindelig.

— arvensis Wallr. ^Karleby, S. Kirkeby, Ourup-

gaard, Kringelborg, Riserup.

— dentata Pers. Flato,Hesnæs,N. Vedby, Vaaebe,

Nykjobing.

Trifolium nunus Sm. ' temmelig almindelig.

— procumbens L. almindelig.

— agrarium L. Hal«kov Vænge (Adj. Liilken).

* ~ hjbridum L. Næsgaard (M.); Korselitze, Risf-

rup.

~ repens L.
\

meget almindelig.

- fragiferum 1.
;

almindelig ved Strander.. 1'"'""

i Landet, N. Kirkeby,
Virket

So, Riserup, N. Grimraebtrup-

- arvense L. | almindelig.

— slnatum 1,. hist og her.

— pratense I.. almindelig.

Lotus uUgi% „ge (Rsm.), Bangsbro



Arternes Navne. Voxesteder.

Lolus cornkulatus 1. almindelig.

(i. viUosu!^ Thuil. Kirstincberg Storskov.

tenuis Kit. hist og her paa Strandenge.

.Utrayalus giycyphyllos L. almindelig.

Puum arvense L. i Ærter almindelig.

Enum hirsutum L. temmelig almindelig, især langs

; Stranden.

- tetraspermum L ligeledes.

y'cia silvatka 1. Korselifze Skov ved Skjoltrup,

Liselund, Ravnso Skov.

~ Cracca L. almindelig.

/?. leptophylla Fr. Boto Fang.

Blæshjerg Molie, N. Vedby, mel-

! lem N. Vedby og N. Aislov

1
Kirker.

- villosa Roth. Hassel« paa Skolelodden.

- dumetorum L. Korselitze mellem Buske i Haver.

- sepium L, almindelig.

•-
sativa L. do.

- angmtifolia Roth. hist og her.

- lathyroides L. Systofte, Halskov. N. Vedby.

'(iathyrus aphaca L.) (Kylling).

^ihyrus pratensis L. almindelig.

langs Kysten af Ostersoen al-

mindelig.

- silvestris L. temmelig almindelig.

(i. platyphyllo. Reiz. Næsgaard (M.).

~- ^iger Wimm. Virket So, (Forstcand. Liitken).

"^ vernus Wimm. Gaabense (Lge.), o: N. Alslor

Skov! Lindeskoven.

^ ^^'^ryrki, ,alka Lam. I xMængde paa en Klovermark

ved Næsgaard 1859.
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Af de i Langes Haandbog beskrevne Plantefamilier (Characta

undlagne) ere altsaa fundne paa Falster:

Sporeplanter 3 Familier 10 Slægter 26 Arter.

Enfrobladedc 14 - 78 - 217 -
Tofrobladede 79 - 318 — 673 —

Summa 96 Familier 406 Slægter 916 Arter.

hele Danmark: findes, naa r til de af Lange anforle lægges

plati/cephala Orsd., Hieråcium anfractum Fries, Imam

Mill., Camelina silvestris Fr . og SuiHrutnCaro^inumRudb.:

Sporeplanter 5 Familier 17 Slægter 41 Arter.

Enfrobladede 15 - 104 — 366 -
Tofrobladede 86 — 379 — 967 -

500 Slægter 1344 Arter.

Heraf findes paa Falster:

Sporeplanter 60*'pCt. 59 pCt. 63^ pCt.

Enfrobladede 93 - 77 — 59 —
Tofrobladede 92 — 82 — 69| —
Af alle Planter 90^- 81 — 68 -

Auhaug.

Af Angivelserne i \. Langes Flora sammenholdt med M- Langes

Tillæg og enkelte andre Optegnelser, har jeg udregnet det Anlal

Planler, som findes i enhver enkelt Provinds i Landet (Characeæ.

Mosser og lavere Planter derunder ikke indbefattede) og er der-

ved kommet til fiilgende Resultat

:

_,

Sjælland med tilliggende Smaaocr . . 1125
N. Jylland 1046
Slesvig 1039
Fyen med Tilliggende 957

Bornholm

Af Danmarks 1344 Planter findes 693 i

I'aa Fastlandet mangle 131 Arter.

Paa 6erne (i Oslersoen) 79 Arter.



Videnskabelige Meddelelser

fra

I naturhistoriske Forening i Kjobenhavu.

Andet Aarti.

Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nr. 10 18.

Bidrag til det vestindiske Origes og navnligen til de

dansk-vestindiske Oers Herpetologie

/. Bernhardt og C. F. Liitken.

Kundskaben om de vestindiske Krybdyr er endnu tem-
»elig ufuldstændig; og skjondt det kunde synes let at bringe

'^" ''• en vis Afslutning, da veldyrkede Oer af forholds-

'"s "nge Udstrækning ikke skulde synes i ret lang Tid at

•^""ne forholde Nutidens ivrige Samlere deres herpetologiske

^"^ er Sagen dog forbunden med eiendommelige og ikke

"nge Vanskeligheder paa Grund af den vestindiske Ofaunas

^P'«dte Charakteer; hver storre 6 har sine særegne Arter, ja

""^ æange af de sraaa synes det samme at gjælde. Hertil

'"»mer desuden, at selv den Kundskab, der allerede er vun-

*"' 'like stedse er paalidelig, men at navnlig Angivelserne

^J^

Arternes Forekomst og Udbredning lade meget tilbage at

^'1'^"' ^^^^^ fordi man ikke altid har brudt sig nok om
"^'agtighed

i disse Angivelser, som for de fleste Museers mere

mindelige,
Slægten og Arten, men ikke dennes Udbredning

J'**''"*^'"*"<^e Standpunkt, kunne synes mindre vigtige, deels

''•*' man ikke altid har kunnet undgaae Feil i dem. Det ligger
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nemlig i Sagens Natur, at indsamlede Naturgjenstande let kunne

komme til at gjælde for at være fra en vis Lokalitet eller 6,

fordi de ere erhvervede paa denne eller f. Ex. fra en der bosal

Mand, uagtet de raaaskee slet ikke leve der, men have været

bragte derhen fra en anden 6 eller maaskee fra et nær-

liggende Fastland; for Vestindiens Vedkommende er navnlig

den livlige Forbindelse med Sydamerikas nordlige Kystland en

Kilde til mange Feil i denne Retning. En Forvexling af to

nærliggende Findesteder paa Continenterne vil i Reglen ikke af-

stedkomme den Forvirring i den zoologiske Geographie, som

saa let bliver Folgen, naar der i en Lokalitetsangivelse skeer en

Forvexling af to Oer, selv om disse ligge hinanden temmelig nær.

Nye Kjendsgjerninger om vestindiske Arters Forekomst ville derfor

endnu længe have deres Værd, hvad enten de stadfæste eller

svække ældre Vidnesbyrd, naar de blot ere paalidelige, hvilket

de dog i Reglen kun kunne være, naar de hidrore fra reisende

Naturforskere eller fra Personer, der ere bosatte paa selve 0erne,

eller endelig fra Sofarende, der have indsamlet de oinbandlede

Dyr paa bestemte af dem besogte Oer.

Fra de danske Kolonier i Vestindien — 0erne St. Tho

St. Croix og St. Jan, der som bekjendt I

Jomfru-Oer, som forbinde de Store Antiller med de karaiDisk«;

Oer - er der jevnlig af Forskjellige bleven indsendt Krybdyr

og Padder til Museerne i Kjobenhavn, og navnligen i de senere

Aar rigelige Samlinger til Universitetets zoologiske Museu

ved Herr Apolheker Ri ise. Til det kongelige Museum

allerede tidligere Prof. Orsted fra sin Reise til
Vestindien hjem-

bragt et ikke ubetydeligt Materiale af Krybdyr fra de danske

Antiller; enkelte Bidrag skyldes ogsaa Hr. Dr. Hornbec '•

disse Meddelelser kunne komme Videnskaben tilgode og

hvad Lys de formaae, over den vestindiske
Herpetologie,

^b»J^

vi forenet os om en fælles Undersogelse af det i begge
^^^^^

opbevarede Materiale af Krybdyr fra de danske Kolonier >

'^^^^

indien, og Resnltatet af denne Undersogelse er det v»

saakaldle
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den Ære at forelægge. Men da der tillige i de nævnte 2 Museer

fandtes adskillige Arter af Krybdyr fra Cuba, Haiti, Jamaica,

Martinique og Trinidad, indsamlede og meddeelte af DHrr.

Riise, Lieutcnant H.Koch, Capitainerne Hy gom og A ndr éa og

Andre, have vi naturligviis draget dem med ind i Undersogclsen. Vi

see os derfor i Stand til at beskrive flere nye Arter fra de ovennævnte

ikke danske Oer, uagtet vi gjenlagne Gange under vort Arbeides Frem-

gang have havt det Uheld, at de af os i Museerne opstillede Arter

erc blevne beskrevne af Andre*), saavelsom til at give nogle nye

•bidrag til Kundskab om Arternes Udbredning paa de enkelte Oer.

lovrigt lægge vi ikke Skjul paa, at enkelte Lokalitetsangivelsor

ere usikkre, saaledes som det vil fremgaae af det folgende, og

»t adskillige herhenhorende Sporgsmaal ingenlunde ere Ii3ste

fuldstændigt endnu, selv ikke for de dansk-vestindiske Oers Ved-

kommende.

Som Indledning til denne Række af supplerende Bidrag til

Vestindiens Herpetologie have vi troet det hensiglmæssigt at

»fddele en samlet geographisk Oversigt over alle hidtil bekjendte

vestindiske Krybdyr. Foruden Du m é ri 1 s ogBibron s »Erpetologie

générale«, D au din s „histoire naturelle des Reptilos«, Ra-
""" de laSagras „histoire de Cuba« ogGosses »a naturalists

^^mtn in Jamaica«, samt forskjellige Afhandlinger af H a 1 1 o w e 1

1

«? Cope
i Philadelphia-Academiets Tidsskrift have vi benyttet

3'aloger over Museerne i Gotlingen, Paris, London og Berlin,

' Mke imidlertid navnlig det sidste kun tor benyttes med

^rsomhed**).
Det er imidlertid en Selvfolge, at adskillige i

'^^"ne Liste optagn

[fnronncuse^ig^.us,

> behagelige Erfaring, at Lokali-



og navnlig gjælder dette vistnok om en Deel af dem, der ere

laante hos Gray. Men selv om dette var Tilfældet i mindre

Grad, end vi ere lilboielige til at antage, vil en saadan For-

Oversigt over de hidtil kjendte vestind^'

Batrachia: Padder.

•5. Cystignathus ocellatus (L.) ? .

^' — typhonius Daud..

1. Hylaplesia picta DB.?

tetsangivelserne i Museerne, forsaavidt de ikke ere holdte i i:

stemt Almindelighed (f. Ex. »Vestindien«, »Indien«, "Afrika., J.

Amerika«), som antyder, at man egenlig ikke har vidst, hvorfra Du^t

var, ofte ere aabenbart urigtige. Storre Værd faae Lokalitetsangi«!-

serne fra Museerne , naar Indsenderens eller den Reisendes iVavn er

lilfoiet, da det saa ofte er muligt derigjennem at controllere og t.-

rigtige eller supplere Angive

ne betegnede der vestindisk'

specielle Lokalitet er angivet Ted et ! EtSpørgsmaalstegn bagvi>

nerne i de enkelte Rubriker antyder, at der er Tvivl om Arten
'

findes paa den angivne Localitet, foran Navnet, om den ove

findes i Vestindien, efter Navnet om Bestemmelsens Rigtighed.

A betyder Antigua. Mg betyder Marie Galan

St. Christoph (Kitts). L — St. Lueie.

S _ Sombrero.

7T„ _ Tabago.



legnelse dog altid udkræve mange Berigtigelser og Tillæg og

kun udtrykke vore Kundskabers oieblikkelige Standpunkt i denne

Henseende.

ii »I over deres Udbredning i og udenfor Vestindien.

-'"t:
Karaibiske

Oer.
Trinidad.

Vestindien

i Alminde-

lighed.

Udbredning

'Ecuador" og Rio 'Taneiro

j

samt Buenos Ajres.

1

-^ '::::::.
^ Venezuela, Guiana, Bras.l.en

""'
\

*

D**'
1

['..[''.[
Guiana, Brasilien.

;"! ^ Guiana, Brasilien.

1

.";;;; Bolivia, Peru, Chili.

Guiana, Brasilien, Chili.

ad ogsaa medtaget, deals

synderlig fra dette , „

dadske Krybdyr, dir i

"«n forekom

altid maa modtages med en
»ange Jæeere ne Pnfrio^k:

Verteuils Skrift .Trinidad, its gei

kunnet benytte. Hr. Riise skylde

- "".a iiiumages med en vis Mistro, »uer er- (.sKriver naii; 'saa.

"•ange Jægere og Fugleskindshandlere paa Trinidad, som aarligen

wge til Venezuela for at skyde og samle, og disse medbringe da

t'"i§e andre Naturalier, som senere forhandles fra Trinidad«. Vi be-se andre Naturalier

tillige, at ^

s Værk ,The



OernT

~
L™.

•10. Hyla Baudinii DB •••
1

•••;;:
,

•11. Hylodes Ricordii m

'14 - i?meinob

15. - ^u^.oZu« (Gosse)

16. - «neato (Schn.)?

•17. Trachycephalus marnwratus DB. . .

18. - dominicen.ism...

20. Phyllohate^bicolorm..,.
."."

lait 20 Arter, eller hvis Trinidad ,

B Slanger: Ophidii.

V emslanger:O.TeneDall.

?2. - mneatm (Wied.) var. um-

n. Crotalm horridm SchI .

.

kke raedr

St. Lucie,

Trrygtede
der kan

egnes, 18

som Lieu

, af hvil

•

!

.
Tyler ba

kaldes de

urde
*taae

II Snoge: O.colubriformes

7. Geojihh 'punctovittatns i-m

*) 1 en lille Notits om .Slangerne paa Oe

store der paa Oen ^saa "almindel'iSe
tail«) ror Craspedoceijfialus atrox (iray



Trinidad. |
i Almin-

Venezuela? (Mus. Berol.)

M.IL.

"m.*/"

-:••

M.

Ta. Gr.

*

stadfæstelse, L Ex. 2, 5, 6, 8 og {

San Salvador, Peru,

Costarica, Brasilien.

;. Thomas at være denne Slanges Fædreland,



Bahama. Cuba. Jamai..

9. Bomalocraiuum semicinctum DB.
r

ril. Streptophorus atrau^ mi '.'.'.'.'.'. .'..'.''.'.
i '.'^Z 'Z

12. Arrhyton tæiiiatum Gthr
!

* :

13. — fulvum Gope * ;

15. Cr^/ptodacus vittatus i^mch. ...

17. Hypsirhynchus fero:c Gthr. .....
i

i

^18. _ scalaris Cope.... 1

'

'

20. TropidonotuscubunusGt^åiciu..

21. - anoscopus Cop^ . .

.

"'**""
»

23. TretanoThinus variabilis DB

24. Qerarda bicohr Gr

25. Eipistes fasciatus Gv i

26. Sdicops anyulatus ih.)

'27. Hydrops Marta y^^gir 1

28. Urotheca Bumerim Uibv 1
•

29. Spilotes corais (Gm.)

'30. - pullatus(L.)

\

? 32. Ophiomorpkus cobella (L.)

33. U<>phis reginæ iL.)
\

35. -. Putnaviii Cope i

36. ~ mÆlanotvs (^aw)
' 37. - jindrece nob * !

1

38. Dr<ymicus fugitivns (Donnd.)

39- - parvi/rons Cope
•''0- - eanyuus Gope i







f DryiophiB

ke Slangeen at denne ostindiske Slange virkelig

elobig Plads i vor Liste.



71. Leptodeira annulata (L i ....

73. Dipsas nehulatvs iL.)

74. Scytale coronatum (Schn.) . .

.

7.^. Oxyrhopua plumbem (Wied.) .,

77 — doliatus Db

III RrælersIaDger: Peropodes.

78. Vngalia melanura (Hihr.t

'79. — mnculata (Bibr.)

80. Boa cmdnctor L
,

82. — divinoloqua (Laiir.) ,

83. Xiphosoma hortulanum (L.) . .

,

84. KpicraUs angulifer DB ,

• 85. — cenchria (L.)

• 86. Eunectea murinus (L.) ,

'87. Chilahothrus mornatus (Rhdt.),

88. flomalockilui striyilatus C<){ie

^9. — vmltisectm Cope

5)0. - sm-a^t« Cope...

02. Dendropkilus tortUis Jan.*) .

IV. Ormcslanger, Typhloplni.

93. Typhlops lumbriealia (L.) ....

• S-*- — liichardU DB

^5 — platycepkalus DB. .

.

relative au calalosue des reptiles &c. (i Archives

iovrigt Intet til den og vide ikke, om der er ^

Efter Sal vin .s Sigende skal denne Art ogsaa

'11^



165

^:r
Karaibiske .,„...

delighed.
„..„;:;r;:,e„

*...

.......

Panama, Guiana. Brasilien

Venezuela, Guiana, Brasilien.

G. Panama, Guiana. Brasilien

Brasilien.

Guayaquil?.

Ta. * Guiana, Brasilien, Bueno«

Ayres").

Mexico, Honduras.

D. L.

Gr.V. *! Guiana, Brasilien.

Guiana. Brasilien-).

M.

*-'

Venezuela, Bra.silien.

M.G. Mexico?

M

_M.G.L.

-j 17 '*

(cfr. Proceed. Zool. Soc. 1861 p.
somt, om denne Angivelse er ri^

*orvexling af den nævnte Art me>
aer ifoige Copes Angivelse udbred



Der 1

blandt disse er dei U, for hvilke raan ikke kjender noge

særlig vestindisk Localitet, men som kun siges ganske i Almiii

delighed at være „fra Vestindien"; og skjondt del vel kan væn

al fremtidige Undersogelser ville stadfæste flere af disse Arier

Adkomst til en Plads blandt Vestindiens Slanger, er der pa

den anden Side ogsaa adskillige deriblandt (som f. Ex. Nr.

og x\r. 3), som man med god Grund kan vente med Tiden ;

C. ågler.Saurii

I. Ormogier: Glyptodermata.

B.a.3. «,„.,..,:

! ^ i

2. - coeca Cuv
i i

^^^

'4. — alha L. .
!

1

•5. - fuliginosah '

II. Rlogogler: Chalcldlnl.

\ > 1

j

?6. O^Umums vmtralis k\^.)
1 ^

j

•ti. Chalcides Cuvierim?..^

9- — occiduus (Shaw.) ....

10- - Pleeim
11- - jamaicmsis{(ivri..

12- - striatm (Gr.) [CUJtii

DB.)

13- - Hewardii [Gr.]

14. _ macrolepis \Gr.)

15. Euvieceit Sloanei (Daud.)

ngiveJse fortjener iieppe Tiltroe.



167

e af disses Tal. Fremdeles er der 9 Arter, som kun

paa Trinidad, men ikke paa nogen af de andre Oer,

erfor maaskee neppe med fuld Rcl kunne siges at

ilindiens Fauna. Fradrager man nu disse 23 Arter,

altsaa 73 Arter tilbage, for hvilke man har særlige

Localitetsangivelser; men selv blandt disse turde der

e en og anden, som er opfort med Urette.

;_"^ K,„i„i.Ke'
Vestindien

Udbredning

"""' »er.
;

delighed.
udenfor Vestindien.

:;; ;;;;;

Z'.'::.

! .......

Guiana, Brasilien.

Venezuela, Guiana. Ecuador

og Brasilien.

M.?-j : ...

M.

Nordamerika (Sydl. Stater.)

Columbia, Orinoco, Brasilien.

.Ecuador«? (Gunther).

Brasilien?



o'^ml
Cuba. jJaiu

'16. Eumeces agilis (Ra.ld.) {SvixH D|{.) ...

17. - æneus Gr.*)

18. - maftoma DB..,

?19. Plestiodon laticeps (Schn.)

22. Sauresia sincoldes Gr

Flirbeen. lacertini.

•'

1

'24. _ Meeim
25. - Sloanei DB. {dorsalis Gr.) ....

*26. - Azd,eri Coct. *") (= triUneata

=:.

27 /• 7 n

28. _ major bb .......

i

30. — undulata (Wgm.)

'31. - Riisei noh

•32. _ Cir*<e<?« nob. (poZops Cope?)..

34. _ ZZcre''.*"^^".^**;.''*.'
35. _ ix/r«ntoto Cope

?36. Onemidophorus murinus (Laur.)

?39. Salvator Teguixin (Lin.)
!

') Ifolge Erpet. i

"') If. Erpet. gén(



1

1

1
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''

, !. .

.

o, nie. "olen
Trinidad.

lighed.
udenfor Vestindien.

o?chr""'

!

G.M. Brasilien.

••• *•') Nordamerika.

i

ML. Venezuela, Brasilien.

* Venezuela. Ny Granada. Gulana.

Brasilien og Buenos-Ayres.

M. Mexico.

Guiana.

:::::;:

;:;:;:;

s.!

::::::: Ny Granada.

::::;::

* t) Guiana.

Venezuela, Guiana.

M. i Nordamerika, Mexico.

* tt) Guiana, Brasiiien, Montevideo.

! ganske upaalidelig som vestindisk.



Leguaner: Ignaninl.

Ignana tnberculata Lau



MevicoC) Venezuela, r.tii

sikker som >eslindisk



ypalinus Gosse

maculatus Gr. [=lineatopus Gv.'i]

Valenciennei DB. locellata Gosse,
leiicocephalus Hall.)

— cristatellus DB

— pidchellus DB

— acutus Hall. {Newtoni Gthr.;

— ^'e^^/er Lin.

Blcordii DB.

<?oMdorii DB.

Leaekii DB. i

— chrysolepis Daud.

Tropidolepis undulatus (Latr.)

Eypsibatw agamoides (Gr.) .

,

Leiocephalus microhphus (Coc

t-anske usikker Angivelse.

I Temmelig usandsynligt; smign. Nr. 6 og 19 af Oglerne.

) Ifølge Erpétol. généraie Sjnonym til L. Eerminieri. Ogsaa



;n.- Caraibiske

-;no.
! fter.

™„-,a=. Alminde-

lighed.
udenfor Vesliridien.

M.!E.? Nordiiinerik;i t.'.'t.

;; M

M. Sjdamcnka {!).

M.G.Mg. Guiana ( '>.

M?
M.

'.'.'.'.'...

-
v:

N.G.E.'.

"7i

Guiana, Nicaragua.

M.?") .......

o„„„».

.......

1
::.::.:

1

••:•••

^- maaskee udelades. (S. det Folgende;. "...

og opførte »Tropidiiniscuhensis' er ikke IraCu

• Meddelelse af Professor Peters).



eekkoner: iscakbotæ.

"99. Platydactylus rapkanda H(

nyx DB.)

'100. Hemidactylus mabouia M.J.

Gymnodactylus albigularis ]

. Sphteriodactylus elegans ML. (sputator

Jantasticua Cuv.

Fra disse H4 Arter maa dog drages 10, for hvilke mg

speciel vestindisk Lokalitet er opgivet; af de ovrige ere >r-

91 og 92 vistnok særdeles tvivlsomme som vestindiske, og 7 I'

Allsaa 4 Arter af Krokodiler, hvoraf dog

7 og 108, I
I Udbredningen er noget usikker for I

„.beskrevneFortner

have villet
henfore-'



I

oe.:

tjendle fra Trinidad. Fradrages disse 20 Arter, bliver Antallet

at vestindiske Ogler 94, deraf 3 Ormogler, 12 Snogoglerj 13

l^"iirbeen, 51 Leguaner og 15 Gekkoner.

maaskee kunne betragtes
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E. Skildpadder: Testudinata

U. Sphargis coriacea {Un.)

6erne.
Cuba.

•3. - Mricata (lin.)

4. - nrgata Sch^'

5. — vindis (Schn.)

?6. Podocnemys DumeriUana (Schvvj

7. Malacoclemmys palustrls (Gr.)

9. - janao A.hnm

n\. - scabra (Lin.)

'12. - concmna [L.C)

?13. Cistudo Carolina iUn.)

•14. Te^tudo tabulata m\b.)

1 i

^

I Alt vilde der altsaa være kjendt 248 eller med et ri-

henved 250 Arier af Krybdyr*) i Vestindien; af ^'^

de fleste Ogler, nemlig li4 eller ikke langt fra Halvdelen,

Slanger (96 eller c. «5 af det Hele), Padder (30
eller c

Skildpadder (H eiler c. Vi«) og Krokodiler (4 ellerc.
'



'"- j«>«'^«':.«^- Trinidad. i^Hmin^^^^^"
l^''^'"^''] \

lighed.

Idtmdn.ng

1
;

D.

Hl lo (la tiopi^ko
^^>J|y;;;'^t'''j^

hj.len af HoruJ.i, Al.l.inn,

lrop..kt Vth.iKrhn

nn.'ii.'l'n" MHl'l.'i

Vrncma

s^dll.t fonnuk StUn « .1.-

Hesee ( irol.naer beorcten

toienede Mattr Laii.ul»

r Øgrupper sliller sig ^3alcfll

^araibiskeOerkjcndesSi^

- 65 — ,

- 42 -)

^^""fri-Oernc
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at bemærke, at det boie Tal for de

karaibiske Oer fremkommer derved, at flere Faunaer, mellem

hvilke man endnu ikke har Kjendsgjerninger nok til at kunne

skjelne, her ere sammenblandede; det er desuden meget sand-

synligt, for ikke at sige vist, at der for Martinique - som

efter hvad der angives i de systematiske Værker, skulde have

en mærkværdig blandet Fauna, sammensat deels af nordameri-

kanske Former, (f. Ex. Cistudo carolina, Tropidolepis mdulatut.

Ophisaurus ventralis^ Heterodon platyrhinus^ Coryphodon consiridor]

deels af sydamerikanske (f. Ex. Podocnemis Dumeriliana, AlUgator

punctulatusy Helicops ångulatus
^ Leptodeira ånnulåta etc.) — ef

angivet ikke faa Dyreformer, som slet ikke forekomme der*).

Fremdeles at Portoricos Rrybdyrfauna endnu er næsten

ukjendt — det lidet, som derom vides, bekjendtgjores tildeels

for forste Gang gjennem denne Afhandling — og at Haitis,

skjondl noget bedre undersogt, dog ikke synes at være del i

samme Grad som de franske, engelske, spanske

Antillers. Trænger den foranstaaende Fortegnelse

al suppleres betydeligt, inden den nærmer i

stændighed, saa er det ikke mindre vist, at den i

Grad kræver at berigtiges paa mange Punk

saaledes til

derfor heller ikke istarid til med nogen hoi Gra^i af Rigtighed

at kunne angive, hvo r mange af de vestindisk.

, der angives som indsender :i

, Krybdyr der

•< I)et er i Reglen Plée ,fdi..r-

ner, hvis Forekomst paa Mavtiniquf -

aiulet end vække Oveirraskelse. Om Feilen hidrorer derfra. •

maaskee har indkjobt Krybdyr paa Martinique uden at erky^^'---
.

om eller ialfaid uden at ajore Pariser-Museet opmærk

iifé'Sde vare; eller om der 1 dette er skeet en Forvexling a

at Lokaliteten Martinique uri?

overfort paa en Deel rlord- og sydamerikanske Dyr, uden
3^_^^Jj\^^^„

Skyld deri, kunne vi ilaturligviis ikke oplyse; men noi

'

""

• Uudersog'-'l*'-'
*'

»r at hep'^'
^'"

at maatte være Tilfældet, oq en fornyet herpetologlst

den nævnte franske Kolonie vilde derfor være meget

umuligt for os .ed c,n apriorisk Kritik at udlede det
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ere indskrænkede til dette Orige, og hvor mange der tillige leve

paa Nord-, Mellem- og Sydamerikas Fastland: saa meget tor

man dog sige, at skjondt Vestindien har Arter tilfælles med begge

Hoveddele af Amerika*), er dette dog kun den mindre Deel;

den storre Deel af de vestindiske Krybdyr og Padder

er aabenbart indskrænket til dette Orige alene og

gaaer ligesaalidt over paa Fastlandet, som den kan antages at

være kommet derfra. Heller ikie kan man for Oieblikket sige,

hvor ofte det er Tilfældet, at en Art er udbredt over flere Oer

eller Ogrupper**); naar undtages visse Former, navnlig Gek-

konerne, som fores omkring ved Samfærdslen, og Havformerne,

for hvilke Havet danner det forbindende Element, er det aaben-

bart Reglen, at Arterne ere indskrænkede hver til

sin O, og vi ere meget tilboielige til at troe, at fortsatte Und er-

sogelser af Vestindiens Herpetologie snarere ville formindske end

foroge Antallet af de Tilfælde, hvor en Art med Beslemlhed kan

aiipivfs for mere end een 6 eller Ogruppe***), ligesom en forisat

Arterne, forskjellige Gekkoner, Krokodiler, Slanger

See l'oranstaaende Fortegnelser og Bemærkningerne i

) lAaledmng af dette Udtryk: »O eller Ogruppe,« som <

' det Folgende, bemærkes, at skjondt Arter ikke sjeiden er indskrænkede

SLiv til en enkelt lille O, vil det dog hyppigen være Tilfældet, at en

tiruppe af smaa, tæt ved hinanden liggende Oer i det Hele ville have

Arter tilfælleds, saaledes som det f. Es. synes at være Tilfældet med

Jomfru-Oerne (hvorom mere i det Folgende): og en saadan Ogruppe

bliver altsaa i zoogeographisk Henseende at betragte som en Ecnlied

. Ex. naar Trachycepha-

og AnoUs chlorocyanus i Evpet. gen. baarte tor mm og .

e, Leiocephalm microlophiis for Cuba og Haiti, Smys decti^

for Guadeionne o. s. v. Og.?aa med nogle Slanger er n



hvor en Art angives at leve baade i Vestindien og paa Fastlandet.

AJan har — for at udtrykke det med faa Ord — hidtil ikke h«^;

tilstrækkelig Respekt for det vestindiske Origes og dets .

Angivelsens Rigtighed eller formode en Indl'orsel eller liulviin ;:

dog meget faa. De ophæve ikke den almindelige Regel, iil .i

Antiller have kun faa Former tilfælles og danne hver sin lierin

Provinds; om Portoricos Fauna er forskjeilig fra Jomfru« '.

ovrige .lomfru-Oer. Hvormange Provindser de karaibiskc (>>

lader sig imidlertid endnu ikke sige.

Da der upaatvivlelig er en hoi Grad af OvereeiiJ^

mellem de forskjellige Klasser af Landdyrs geographiske IM

Vol. VII. 1861). K

lands med Wales

bekjendte Arter af Landsnegle (

Fastland fra

ke saa forbausende, nar

s bekjendte Arter have hj

mange Arter som nogen anden paa hele Jorder

indiske Landdjr-Fauna nærmest beslægtet med
af det amerikanske Fastlands, men dog ikke ai

adskillige Slægter der, som ikke findes paa Fai

Sænkning af mellemliggende Landstrækninger i

periode; 5erne hæve sig op af et meget dybt Ha

der have efterladt sig Spor, tyde tvertimod pji

rimeligviis samtidig med Fastlandets. - Af i

snegle uden Laag findes der paa Cuba sa

maica 22.S, paa Haiti 100, Portorico og Vieque

Jamaiea i'

uba, 9- P»^
^''



ers zoologiske Selvstændighed, og unoiaglige Arlsbesteiuraelsor

; Lokalitetsangivelser have som Folge deraf lilsloret de virke-

nem den dem omgivende Taage af tvivlsommcAngivelser. end over-

sLue med fuldstændig Klarhed.

36 paa Haiti og 32 paaPortorieo samt Vieques. men kun ;,(; iK.a (hTur

S. og 0. herfor, har i Modsætning dertil Bulimu^, <hM mer.

(som træder op med 479ArteriSyd-ogCentralamorikai, !„• rd'sArliT, klin

24 paa Portorico og
^neques, 11 paa Haiti, 18 paa Jamaica (.g klin M VM

C.«bao§Pinos(27i Mexiko, 17 i det ostlige Nordamerika N,. for Rio Grande

i det vestlige Nordamerika N. for Mazatlan.) Saaledt3s slutte de 3

store Antiller med Bahama-Oerne sig nærmest til No,rdamerika, de

smaa Antillers N. S . Række nærmest til Sydamerika, og 1

Vieques) danner d et forbindende Mellemled og har n oget af begge

Teodentser.. Af la agbærende Landsnegle lindes dei179 paa Cuba

ogPinos. 160 paa Jamaica, kun 41 naa Haiti, 30 p.^,a Portorico og

Vieques, 50 paa Oerne Syd og Ost derfor. Der er altsaa i denne Gruppe

en meget rask Aftai^en , naar man folger Retningen fra Vest til Ost og

de 21 herhen borende Slægter ere de ti følles med

Fastlandet,' (4 mld Nord-, 5 med Nord- og Syd-, 2 alene med Syd-

Vestindien,

«g de fleste af diss e findes kun paa de store Antiller Ves t for Portorico.

saaledes Geomdanic. med 25 Arter alene paa Jamaica. Lucidella, Jar>u.icia

«giJci„a hver med 2Arter ligeledes paa Jamaica, hvor c>gsaa adskillige

«;
de andre Slægte ge vestindiske

Arter opregner Bla paa mere end

«;« ,i dette Ord s strænse Bet\dnina). eller paa en eller flere af

"^^el. 19 i Sydamerika Nord for Ækvator, kun 2 findes baade i Nord-

»8 Sydamerika og i Vestindien, de ovrige 6fi ere altsaa vel fælleds for

lindes 10 paa
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Vil man undersoge, om de Familier af Padde- og Krybdyr-

klassen, som Vestindien har tilfælles med Amerikas Fastland, ere

repræsenterede der i et lignende Forhold, eller om nogle af dem

maaskee der spille en forholdsviis mindre, andre en storre Rolle

end paa Fastlandet, vil man komme til de i folgende Tavle»i

Resultate

lilnærmelsesviis noiagtige:

Der kjendes

i hele Amerii

af ægte Padder. . c. 250,

Halepadder ... c. 50,

Ormpadder ... c. 10,

Giftslanger ... c. 70,

Snogeformer ... c. 380,

dog selvfolgelig kun ]

idende Mellemled, men dog snarest horer til de forste; mei

Qne Cuba (med Pinos og Bahama-Oerne), Jamaica og H;

1 zoologiske Provinds for sig; af de kubanske 430 Arter find«

naica, 8 paa Haiti, 1 5 paa Portorico og 1 3 paa Gerne Syd og O

Slægter•) findes 17 paa Cuba, 4 paa Haiti, 10 paa Portorico og 10 pa

øvrige Oer; af Haitis 141 8 paa Cuba, 4 paa Jamiaica, 8 paa Port.

og 8 :paa de ovrige Oer; dog er Haiti mere besllugtet inedCub.

Portorico, end Jamaica er med Cuba eller Haiti. Portorico dannei

øvrige
1smaa Antiller ere nær beslægtede indbyrdes ogmedSydamPi

og dan.le en femte Gruppe, udmærket ved talrige Bulmi og faa

monata ske Antiller -

e Guiana have flere Arter tilfælles, som maingle paa de r.

liggend,3 Oer; ligeledes have de 2 spanske Oer, Cuba og P'

'

tor en eller flere af disse og Fastlandet, ere saadanne, »>

og Levemaade gjore det sandsynligt, at de kunde være bletm

gjennem menneskelig Virksomhed.

) I denne Tavle er Antallet af de vestindiske Arter reduceret ^

skyde de meget tvivlsomme og dem, som alene kjendes fra

saavelsom dem, for hvilken ingen særlig vestindisk Lokabtet <



Fiirbeen

Leguaner . . . .

Gekkoner. . . .

Krokodiler . . .

Havskildpadder .

Flodskildpadder
.

Sumpskildpadde!

O, 0,00.

Det fremgaaer heraf,

delstorste Antal af Arter, n

dog

?Legu

Vestindien tælle

gSnogene, ere

spille den i

skildpa

idre Familier, som skjondt absolut mindre

"'rige end disse, dog forhold s vi is ere rigere repræsenterede i

«slindien end Snogene og Leguanfamilien ;
Kvælerslangerne, Gek-

onerne og Scincoideerne kunne afgive Exempler derpaa. Om-
^«ndl er der hele Familier, som mangle i Vestindien, saaledes

'epadderne, Cæcilierne, Ringogierne ogFlod-

erne, med enkelte Undtagelser ogsaa Landskild-
Paadernp n« riff i ^ • ^ . .„ .n,na•^ "o "iiislangerne. Derimod ere selv saa smdd
og

lidet belydende Familier som Ormslangerne og Orratig-

'^'ne repræsenterede i flere Arter.

Betragte vi nærmere de i foranstaaende Fortegnelse nedlagte

j«"<lsgjerninger, disse være nu raeer eller mindre paalidelige

! Krybdyrfaunas Charakteer.

es Klasse savnes aldeles: 1) Ormpadderne

Udbredning paa Amerikas Fastland gaaer fra

•Ayres; 2) Oglepadderne (Salamanderne og

'^"ge Betragininj

Af Padder
(Cæcilierne),

hv

^'exiko
til R„„„,
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Fiskepadderne), uagtet disse endnu ere repræsenterede saavel i df

sydligste forenede Slater, f. Ex. Florida og Texas, som i McxiLo

og Centralamerika og maaskee endnu sydligere, dog uden Tiiil

sondenfor Vendekredsen kun i betydelig Hciide over Havet*). De

ægte Padder ere derimod repræsenterede, men paafaldende

svagt; dog maa bemærkes, al netop denne Gruppe ofte unddrager

sig Opmærksomheden ved skjult Opholdssted og natlig Levemaade.

og at den derfor horer til dem, hvorom der er Haab, at fori-

satte Undersogelser ville foroge Artsfortegnelsen endeel. Alle

3 Hovedgrupper— Froer, Lovfroer og Tudser — ere iocrigl

repræsenterede i Vestindien. Slægten Rana, der i Nordamerika

træder op med en lang Række af Arter og mod Nord er udbredl

til Puget Sound, Winnipeg- og Store Bjorne-Soen samt Canada,

mod Syd til Mexiko (ft. Montezumæ) og Guatiroala (R. halecina,

ifolge Sal vin), ja ifolge Peters til Venezuela (fi. affinis**h «g

ifolge Tschudi til Peru {H. juninensis, i 13,000 Fods Hoide over

Havet), fattes aldeles i Vestindien; derimod findes Slægten

Cystignathus der, som i Sydamerika optræder med et lignende

Anlal af Arter som Rana i Nordamerika og med en Udbredning

fra Nicaragua (C. melanolus Hall.) til Chile og Buenos-Ayres, men

i Vestindien kun med faa Arter, der ere indskrænkede til de

osllige Antiller (de karaibiske Oer og Jomfru-Oerne). Af den

sydamerikanske Slægt Leiuperus^ som rigtignok mere sammen-

holdes ved negative end ved positive Charakterer, men hvorlii

der for Tiden henfores 5 Arter fra Ny Granada, Bolivia, Pt^r"-

Chile og Buenos-Ayres, skal den fra Chile, Peru og Bolivia betjend"'

Dyr i Perus Hoiland. Na
sendt fra Martinique af Plée (Erpet. genér. t. IX. p.93, Fauna ^J

Reptilia p. 119), da er dette saa usandsynligt, at vi have ro



ifolge Gu n Ih er forekomme paa Haiti, hvilket

rigtignok synes lidet troligt, da den ikke er bekjendt paa

noget mellemliggende Sted; der er vel derfor Grund til at

formode, at Haiti-Formen vil vise sig at være en fra L. mar-

moralus forskjellig Art. — Tudserne repræsenteres udeluk-

kende af den cosmopolitiske Bufo-Slægt
,

paa flere Oer af den

over hele det tropiske Amerika fra Mexiko og Texas (?J til Buenos-

Ayres udbredte, rimeligviis collective Art B. marinus*), paa

t^uba derimod af den for denne 6 charakteristiske B. peltocephalut,

paa Haiti af li. gutturosus , der ligerviis synes at være ind-

skrænket til denne O alene; fra Barbados angives den i Syd-

amerika hjemmehorende B. ornatus. Rigeligere end Tudserne og

Froerne ere L 6 vfro e r ne repræsenterede i Vestindien ; der findes

n^Ppe nogen storre eller middelstor 6, uden at den beboes af

eii eller to Arter af denne Gruppe; alligevel savnes ganske

den egenlige %/a-Slægt, som har sit Centrum og Maximum
' Sydamerika, hvorfra der kjendes c. 40 Arter, og som endnu i

de forenede Staters Territorium i Nordamerika skal tælle over

Derimod kjender man fra de store Antiller 3 Arter

Slægt Trachycephalus, som her netop

entrum og Maximum
; udenfor Vestindien kjendes kun en fjerde

"') som har hjemme i Brasilien. Af de 3 vestindiske Arter

^"g'ves de 2 at leve paa mere end een af de store Antiller,

'•v'Iket det dog vilde- være onskeligt at see bekræftet igjen ved

"fJersogelser paa Stedet selv og gjentagen Sammenligning af

Individer fra de forskjellige Oer, hvorfra de angives. Slægten

'"tet bekjendt uden Navnet^
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Soen (//. maculatus), mod Syd til Chile (H. leptopus) og Rio

Janeiro (H. parvus); desuden er den bekjendt fra Yucalan \v

Granada og Ecuador. H. lineatus angives af Giinlher baade

fra Haiti og Ecuador, men med den Tilfoielse, at nærmere

Undersogelse her vistnok vil paavise en Artsforskjellighed, hvilkel

vel ogsaa har al Sandsynlighed for sig. Slægterne Phyllobatu

og Hylaplesia (Dendrobates) optræde hver med een Art, hiln paa

Cuba, denne paa Haiti; begge disse afvigende Liivfroslægler

ere amerikanske; de 3 andre Phyllobates- Arier have hjemme

i Ny Granada; Hylaplesia- Arteine gaae fra Panama gjennera

Guiana, Brasilien og Ny Granada til Chile. Al Hylaplesia picta

forekommer paa Haiti, er en af de Angivelser, som kun kunne

vække Mistro, da den ikke er funden paa nogen af de mellem Fastlandet

og Haiti liggende Oer ; Sandsynligheden er derfor for, at der her enten

foreligger en urigtig Bestemmelse eller en urigtig Lokalitets-

angivelse. I det Hele er der af de 20 vestindiske Padder ikke

mindre end 9, som tillige opfcires for Sydamerikas Fastland; med

Hensyn til de fleste af disse 9 Arter tvivle vi dog kun lidet om,

at det beroer enten paa urigtige Localitetsangivelser eller paa en

kommende har Sagen derimod vistnok sin Riglighed, men Arten

er da efter al Sandsynlighed bleven indfort fra Fastlandet, saa-

ledes som det f. Ex. med Bestemthed vides om B. marinus paa

Jamaica. Med Nordamerika vides Antillerne ikke at have nogen

Art tilfælleds, ikke engang med Florida ; med M c x i k o kun 2, nemH

Uyla Baudinii, som i Vestindien dog kun findes paa Trinidad

og i Sydamerika er udbredt lige til Brasilien, og Bufo marinus-

forudsat at denne Art virkelig forekommer i Mexiko, og at d«"

er oprindelig hjemme i Vestindien, hvilket maaskee er tvivlsomt.

I Sammenligning med Padderne ere Slangerne slærkt

repræsenterede i Vestindien, og dette Orige maa i Forhold til sit

Fladeindhold siges at være rigt paa disse Dyr. 1 sit
almindelige

Præg viser den derlevende Slangefauna en betydelig
Overeeos-

med Mexicos, Centralamerikas og Sydamerikas Fau-



naer, og adskillige af de i Vestindien forekommende Arter tilhore

ogsaa disse Lande. Derimod har Vestindiens Slangefauna, mærke-
ligt nok, kun ringe eller ingen Lighed med den i de sydlige For-
enede Stater eller overhoved med den nearctiske Fauna, skjondt

Afstanden mellem Florida paa den ene Side og Bahamaoerne og
Cuba paa den anden Side jo dog ikke er synderlig stor. Det
er, som den foran meddeeite Fortegnelse udviser, kun meget faa

(6) Arter, som Vestindien har tilfælleds med de Forenede Stater,

og disse faa ere paa een nær ikke indskrænkede til disse Lande
»lene, men udbrede sig fremdeles ogsaa over Mexico og Central-

amerika og fortjene derfor, strengt taget, ncppe at komme i Betragl-

"'"g, naar Talen er om en Lighed særlig med den egentlige

nearctiske Fauna; hvad endelig den enkelte Art angaaer, som
fra de forenede Stater skal udbrede sig til Vestindien, men ikke

""'ge til andre Dele af det tropiske Amerika {Cydophis æstivus),

•^3 er dennes vestindiske Forekomst neppe engang aldeles

Trods den Lighed, som Vestindiens Slangefauna i sine storre

Træk frembyder med Mexicos og Sydamerikas, mangler det den

'"''dlertid ikke

"'ge af de der

Selvstændighed i det Enkelte,

optrædende Slægter, saasom Arrhyton, Crypto-

"f«S Hypsirhynchus, Girarda, Hipistes^ Alsophts, Jaltris, Colorha-

91«', Chilabothrus, Homalochilus, Notopholis og Dendrophilus, synes

^^dledes at være indskrænkede til dette Orige; fremdeles ere

'l^l^e færre end 46 Arter, altsaa omtrent Halvdelen af det hele

"tal, eiendommelige, kun der forekommende Former, og dette

<*^hold vil sandsynligviis med Tiden endog snarere forandre sig

""dnu mere til Fordeel for den vestindiske Faunas Selvstændig-

^'^ end omvendt. Thi det er navnlig ved Hjælp af de neotro-

P's e Arter, der siges at forekomme paa Trinidad og Martinique,

""«» for hvilke man forresten ikke kjender nogen anden vest-

'"•i'sk Localitet, at Tallet paa de for Sydamerika og Vestindien

*"eds Slangearter bringes op (il en saadan Hoide, at det omtrent

3" maale sig med Antallet af de eiendommelige Arter; men med



Hensyn til Trinidad er det allerede fremhævet, at denne O i

faunistlsfc Henseende neppe bor regnes med til Veslindien,

og hvad dernæst Martinique angaaer, da er det derfra opffirte

Antal af Slanger saa stort (19) saavel i Forhold til Oens

Storrelse, som i Sammenligning med det Antal Arter, der kjendes

fra hver enkelt af de andre Oer (de saaraange Gange slum

store Antiller ikke undtagne), at man nodvendigviis maa betragte

det med nogen Mistro. Lades de kun paa disse 2 Oer fore-

kommende Slanger ganske ude af Betragtning, stiller Forholdet

lil 72, og et nogenlunde lignende Forhold faaer man ud, naar

man holder sig til de Store Antiller alene; thi af de paa disse

forekommende 37 Slanger ere de 27 eiendommelige for Vest-

kærlig charaktcristisk for den vestindiske Slangefauna er den

Formrigdom, hvormed Boa gruppen optræder. Der flndes nem-

lig ikke færre end 8 Slægter af denne Gruppe i Veslindien, og

deriblandt 4, som kun forekomme der, medens der fra det saa

mange Gange storre Sydamerika ikke kjendes flere end 6 Slæg-

ter (hvoriblandt blot 2 eiendommelige), og paa hele Amerika til-

sammen ikkun 10 Slægter ialt*). Vender man sig fra Slægterne

til Arterne, bliver Resultatet af Sammenligningen ligeledes iH

Vestindiens Fordeel; thi af de 18 Arter, der hidtil ere fundne i

Araerika af denne Gruppe, besidde Mexico og Centralamerika

hiiist 3 og det egentlige Sydamerika 10, hvorimod hele 15 i(o\ge

de foreliggende Angivelser skulle have hjemme i det vestindiske
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drige. Nu er det vel saa, al der blandt disse 15 er nogle (ffoa

conslridor, B. imperator^ Xiphosoma hortulanum, Epicrates cairhria og

Emectes murinus')^ hvis Adkomst til at gjælde for vestindiske af flere

Grunde kan være tvivlsom, og som derfor raaaskce bedst lades

ude af Beregningen ; men selv om vi derfor reducere de vestin-

diske Kvælerslanger til 10, er der jo dog ikke nogen anden Deel

af Amerika, som, hvad denne Slangegruppe angaaer, overtræPfer

Vestindien i Arternes Mængde, og ingen, som naaer det i Slæg-

ternes Antal. Selv om man kun regner 10 vestindiske Kvæler-

slanger og derimod tæller Antallet af alle de (ivrige giftlose Slan-

ger i delte Orige saa hoit som muligt ved for deres Vedkom-

mende at tælle med selv saadanne Arter, hvis vestindiske Her-

komst kan være tildeels endog meget tvivlsom, vil man dog finde,

at de fcirstnævnte forholde sig til de sidste omtrent som 1 til 8,

hvorimod Kvælerslangerne i Sydamerika kun uddjore en Syttende-

deel og i Mexico og Centralamerika endog kun henved en Syv-

ogfyrgetyvendedeel af alle de der forekommende giftlose Slanger,

«? det er saaledes neppe formeget al sige, at Boagruppen har

s>l Hovedhjera netop paa det vestindiske Archipelag.

Ikke mindre betegnende for Vestindiens Fauna er dens Rig-

flom paa saadanne Slanger, som danne en Overgang mellem de

fet typiske Slægter af Familierne Corondlidæ og Dryadtdæ, 2 Af-

''^'inger, hvis indbyrdes Forhold og rette Begrændsning endnu

"eppe kan siges at være bragt paa det Rene. Som saadanne

'*»'*gter kunne nævnes Jallru, Colorhogia, Atsophis, Dromicusy

^«opA»5 og maaskee Lygophis^ dersom det virkelig bekræfter sig,

^^ l^ygophis Hnealus (Lin.) udbreder sig lil Vestindien, og navnlig

"' Haiti, saaledes som Giinther angiver*); og iblandt disse spille

•^a alter Dromicus og Alsophis en fremragende Rolle paa Grund

^f det betydelige Antal Arter de tælle, idel disse udgjore mellem

Trediedeel og en Fjerdedeel af den hele Fauna, naar vi ind-

^'"•ænke denne saaledes, som det Side 182 er antydet, og selv

'> Catai. Colubr. Snakes n. 134.



190

om V, regne alle de tvivlsomme Arter med, udgjore Dromicus. og

AhophiS'Arierne dog endnu stedse henved en Femtedeel af det

hele Antal.

Endelig maae vi endnu fremhæve en rigtignok negativ, men

i hoi Grad paafaldende Eiendommelighed ved Vestindiens Slaiige-

fauna, nemlig dens Fattigdom paa Giftslanger. I den foran

meddeelteListeereialtSsaadanne anforle; men af disse bor rime-

ligviis for det forste Crotalus horridus atter udgaae. Vi have kun

optaget den, fordi J. E. Gray i Cataloget over Slangerne i det

Britiske Musæum blandt de der opbevarede Exeroplarer af denne

Klapperslange ogsaa anforer et med den vage og kun sporgs-

maalsviis givne Lokalitet : „West-Indies" *); men der foreligger, saa-

vidt os bekjendt, ingen anden Angivelse om Forekomsten af

Klapperslanger paa nogen vestindisk 6, Trinidad end ikke und-

tagen, og skjondt vi ikke have anseet os for berettigede til

ganske at forbigaae Grays Angivelse, frygte vi dog rigtignok megei

for, at der ligger en Feiltagelse til Grund for den» Med Hensyn

til Bothrops biUneatus var. unicolor Jan, der skal have hjemme

paa St. Thomas**), da kunne vi med Bestemthed forsikkre, at

denne Lokalitet ialfald er urigtig, selv om Slangen ogsaa skulde

være vestindisk; der findes nemlig paa de dansk vestindiske Oer

sikkerlig ikke nogensomhelst giftig Slange, og det er gaaet Pro-

ine Bothrops ligesom med Elaps Rimh ^^^

ogsaa feilagtigen af ham er sagt at have hjemme paa St. Thomas.

Uheldigviis siger Prof. Jan ikke, fra hvem han har modtaget sin

Bothrops bilineatus var. unicolor; vi kunne saaledes kun fremsætte

det som en Formodning, at den kunde være ham skjænket af

Hr. Ri i se, hvem han ogsaa skylder sin £/aps ««m; under denne

Forudsætning turde den ligesom denne sidste være tilsendt Hr.

Riise fra Trinidad uden al det dog dermed er givet, at den

• Snak. in thc Coli. of tlie Br. Mus

»griiphie descriptive des ophidiens
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virkelig har hjemme paa denne O og ikfee maaskee snarere er

bragt dertil fra Terra firma, og i ethvert Tilfælde er derneppe til-

slrækkelig Grund lil allerede nu at give den'Borgerrel som vestindisk.

Vi tiistaae, at vi fremdeles betvivle Forekomsten af Elaps fulvius

forekommer os mindre sandsynligt, at denne

liggende Deel af det restindiske Orige, pludselig atter optræde

paa den nævnte saa langt Syd paa liggende 6, og selv om der

forekommer en Elaps paa Martinique, maa det dog snarere være

en af de Arter eller Varieteter, der ogsaa forekomme paa den

nærliggende St. Vincent eller paa Trinidad, end den ovennævnte

E. fulvius. Der bliver saaledes kun tre Giftslanger tilbage, Bo-

throps lanceolatus^ Elaps corallinus (i et Par Varieteter) og Elaps

Imniscatus, hvis Forekomst paa det vestindiske Archipelag lor

ansees for vel conslateret, og af disse forekommer ingen nord-

ligere end paa Martinique (Bothrops lanccolatus); de Nord for

denne O liggende smaa Antiller, Jomfruoerne og de store Antiller

samt Bahamaoerne huse, saavidt man veed, ikke en eneste Gift-

slange, en Fordeel, hvilken intet andet tropisk Land, maaskee

»ned Undtagelse af Madagascar, kan rose sig af, og som er saa

ffleget mere overraskende, som det Vestindien saavel mod IVord

som mod Vest og Syd omgivende Fastland sikkerlig horer til de

paa Giftslanger rigeste Egne, idet disse Slanger i det egentlige

Sydamerika udgjore omtrent en Syvendedeel, i Mexiko og Cen-
.

ti-alamerika endog en Femtedeel og endelig i Nordamerika mellem

«n Sjettedeel og en Syvendedeel af alle de i hvert af disse for-

%llige Lande forekommende Arter.

Antallet af 6 gi er er forbausende stort, hvad enten man vil sam-

menligne del med Paddernes eller man vil sammenligne Vestindien i

denne Henseende med andre Dele af det tropiske Amerika f .Ex. med

Brasilien. Det vil være bekjendt af vor tidligere Afhandling om Brasi-

'•ens Ogler og Padder, at saavel i Urskovsfaunaen som i Camposfau-

"3en ere Padderne Oglerne overlegne i Antal; i Vestindien lever der

derimod næsten 5 Gange saamange Ogler som Padder og næsten 3
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Gange saamange Ogler som i den hele brasilianske Urskovsslræk-

ning fra Bahia til Rio. Vestindien er saaledes en af de paa

Ogler rigeste zoologiske Provindser, som kjendes. Af de ame-

rikanske Oglefarnilier mangle Ringogierne rimoligviis aldeles.

uagtet de i Nord- og Mellem- Amerika spille en betydelig Rolle

(Gerrhonotus, Elgaria) og i Syd-Amerika træde op med en halv

Snees Slægter, og uagtet deres Udbredning strækker sig lige

fra Puget Sound til Chile og Buenos-Ayres. Vi fæste nem-

lig kun ringe Lid til den aldeles ubestemte Angivelse af Gray

at Chalcides Cuvieri skulde forekomme i „Vestindien", og

end mindre til, at den nordamerikanske Ophisaurus veniralis vir-

kelig skulde forekomme paa Martinique, uagtet den ikke er kjendt

fra nogen af de andre Antiller, som forbinde denne O med del

nordamerikanske Fastland, Det samme gjælder om Plestiodon

laticeps, som horer til Snogoglerne. — Ormoglerne, som paa

Fastlandet gaae fra Florida (Lepidosternon floridanum) til Monte-

video og Buenos-Ayres, repræsenteres i Vestindien af 3 typiske

Amphisbæner, som hver beboe sin 6 eller mindre Ogruppe. —

Snogoglerne hore som bekjendt ti! de Familier, hvis Slægter

ofte ere cosmopolifiske, saaledes, for at holde os til de i Nord-

Araerika repræsenterede, Eumeces^ Euprepes, plestiodon og Lygosoma,

der alle tælle Arter saavel i den nye som i den gamle Verden; af

disse forekommer i Vestindien, naar vi udskyde Plestiodon laticeps

som mere end tvivlsom, kun den forstnævnte Slægt med 3 eller 4

Arter, hvis indbyrdes Forhold og Udbredning endnu ikke ere ganske

klare, men af hvilke dog de 3 ogsaa angives fra Brasilien, E.

ogilis fra næsten hele Sydamerika. Eumeces æneus er imidlertid en

tvivlsom Art, og hvorledes det hænger sammen med E. Sloann

er heller ikke klart. *) Særdeles betegnende for Vestindien er der-

imod Slægten Dipbglossus, af hvis 8 Arter de 7 ere fra Vestin-

dien (Jamaica, Cuba, Martinique), kun den ottende fra Brasilien. Om

D. jamaicensis virkelig forekommer i Ecuador, saaledes som Jel
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angives af Giinther, synes ogsaa at kunne trænge til Stadfæstel-

se; for 2 Arter af denne Slægt kjender man egenlig ikke endnu

Findestedet, da de kun angives at være fra „Vestindien" uden

nærmere Stedbestemmelse (D. striatus og macrolepis), men da

Slægten aabenbart har sit Centrum i Vestindien, er der dog en

vis Sandsynlighed for, at Angivelsen i og for sig er riglig.

Slægten Gymnophthalmus er indskrænket til nogle af de karaibiske

Oer, Venezuela og Brasilien, men om virkelig en af Fastlan-

dets Arter findes i Vestindien, turde dog endnu være uvist,

hvorom mere i det folgende. Sauresia scincoides er eiendomme-

h for Haiti. — Af de ægte Fiirbeen er Slægten Ameiva

maaskee den eneste, der virkelig forekommer i Vestindien, hvor-

fra man nu kjender en halv Snees Arter, hvis Udbredning rime-

''?viis er bunden temmelig bestemt til visse Oer eller Ogrupper.

Seer man bort fra de trinidadske Arter (A. major og vul-

garis), er der kun 3 af dise Arter, som ogsaa angives fra Fast-

landet, nemlig A. undulata, der angives fra Central- Araerika,

Mexiko og Cuba, men ikke er optagen i Ramon de Sagras

Værk over denne Oes Krybdyr, A. Pleei, som angives fra Mexico

{hvad dog ligeledes turde trænge til Stadfæstelse), og A. bifron-

'«'a, som angives usikkert fra Ny Granada foruden fra S. Thomas,

hvorfra den imidlertid er os ganske ubekjendt. For Cnemido-

Phorus murinus og Salvalor Teguixin mangler den nærmere Hjemmel,

som Erfaringen viser at være nodvendig forat give dem Borgerret

' fien vestindiske Fauna; og naar Cnemidophorus lemniscatus og

'fxlineatus anfores fra Martinique, kan man vistnok ikke uden videre

s'fjde disse Angivelser tilside som apokryphe, men de fore-

''omme os dog meget tvivlsomme, selv om den sidstnævnte virkelig

stulde findes paaCuba; Lokaliteten „Martinique" horerjo nemlig,

^^^ det alt oftere er sagt i det Foregaaende, til dem, der maae mod-

'^ges med megen Mistillid. Der kjendes saaledes maaskee kun 10

•^f*" af denne Familie fra det egenlige Vestindien, alle af Slæg-

'*" ^mcipa, og af dem er der neppe nogen, som med Sikkerhed

^" opfores for Fastlandet. — Over Halvdelen af samtlige vestin-
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diste Ogler horer derimod til Legua n fa milien, til hvilken ogsaa

paa Fastlandet den storre Halvdeel af de amerikanske Ogler horer,

og som bekjendt alle til Iguanini pleurodontes. *) Derimod er det

sædvanlige Forhold mellem Træleguaner og Jordleguaner

forrykket, idet de forstnævnte cre 10 Gange saa hyppige i Vestindien

som de sidstnævnte, der rimeligviis kun repræsenteres af Slægten

Leiocephalus CHolotropis)^ af hvilken 5 Arter kjendes fra Vestindien,

4 fra det nordvestlige Sydamerika (Ny Granada og Ecuador) o|5

1 fra Galapagos-Oerne; ingen af hine 5 Arter (som dog maa-

skee raaae reduceres til 3) forekommer paa Fastlandet. AfTræ-

leguanerne spiller den store Anolis-S\ægt den slorste Rolle i Vesit-

indien; af dens henved 70 Arter forekomme omtrent 40, altsaa

over Halvdelen, netop i Vestindien, og det er en sjelden Undta-

gelse, at en Art af denne Slægt forekommer paa mere end een

6 eller Gruppe af Sraaaoer; den afgiver derfor meget gode Exera-

pler paa insulær Udbredning **) ; fra Cuba angives ikke mindre

en 14 ^«o/is-Arler! Enkelte af de vestindiske Arter angives fra

Fastlandet, men der er god Grund til at tvivle om, at de virkelig

leve der, naar man undtager A. principalis^ der er fælleds for Cuba

og de sydlige Fristater. Cyclura^ Iguana og Sasiliscus kunne ogsaa

siges at have deres Centrum i Vestindien, da deres Udbredning saa

temmelig conccntreres om den mexikanske Havbugl; åiCyclura-- r
^''

angives der mindst 4 fra Vestindien; to andre have hjemme i
Mexico,

en tredie skal være udbredt fra Californien (?) til
Central-Amenca.

en fjerde være fra Carolina (?) Alle 3 Iguana-Årler angives fra flere

eller færre af de vestindiske Oer, men tillige fra Fastlandet sj

) De eneste bekjendte Undtagelser f

sidestillede Tænder hore hjemr

fasciatus paa visse Sjdhavsoer s

drimaculata paa Madagaskar. Ingei

'Leiolepis« Auduboni Hall. fra C(

ført til en urigtig Slægt.



det p. 171 er anforl; den Art af

Steder i Vestindien, lever tillige i

ana; Slægtens andre Arter have hjemme i Mexiko,

a, Ny Granada og Ecuador. — Slægterne Aloponotus

og Metopoceros ere derimod ikke alene indskrænkede til Vestin-

dien, men endog til Haiti, hvor de dog kun optræde hver med

en Art. Seer man bort fra Trinidad, bortfalder Hypsibalun

agamoides^ og Polychrus marmoratus, en anden sydamerikansk

Leguanform, angives aldeles ubestemt som vestindisk og bor der-

for vistnok ogsaa stryges; med Tropidolepis undulatus forholder

•iet sig som med Ophisaurus ventralis eller Plestiodon laticeps, og

forekomsten af Cyclura Harlani i Carolina er vistnok yderlig

l"vlsora. Af samtlige vestindiske Leguanformer er der altsaa kun 5,

som kunne siges med Sikkerhed at være fælleds for dette Orige og

fastlandet, nemlig 1 med de sydlige Fristater, de andre med

Mexiko og Sydamerika. Disse o Arter ere; Iguana delicatissima,

^»ierculata og rhinolopha, Basiliscus americanus og Anolis princi-

pa/is. _ Gekkofamilien har ligesom Scincoideernc en vis ko^s-

»opolitisk Charakteer, ligesom de enkelte Arter ofte have én

""ffet stor Udbredning, maaskee fordi de igjennem Sarafærdslen

overflyttes fra en 6 til en anden. To af de almindeligste Gek-

koner
i Vestindien ere Platydactylus rapicauda og Hemidadylus

•»afcouia, af hvilke den forste ogsaa forekommer i
Venezuela og

•^"'ana, den anden tillige i Brasilien og Ny Granada. Gymnodac-

'J/'u*-SIægten er vel ogsaa repræsenteret udenfor Amerika, men

''^ (log der sine fleste Arter, fordeelte over samtlige Amerikas

Pfovindser fra Californien til Patagonien; i Vestindien findes 4

*^'«'') af hvilke den ene {G. albigularis) ogsaa forekommer i Vene-

'"eJa og Ny Granada. Dell eller 12 bekjendte Arter af Sphærio-

•^»f'yius*) forekomme derimod udelukkende i Vestindien og de dette

_
trolig foruden de p. 174 opforte endnu

^- iFlorida), S. lineolatus M. B. (Veragoa)
' l'Syd-America...) Meu de fleste af disse Art
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Orige umiddelbart omgivende Fastlandsprovindser (Florida, Mexi-

co, Centralamerika og Venezuela); i Vestindien leve 8 Arter, af

hvilke een eller lo ogsaa angives fra Fastlandet Vest og Syd

derfor; for de andres Udbredning raader idetmindsle lildeels

det insulære Fordelingsprincip. Selv i Gekkofamilien er altsaa del

overveiende Antal af Arter eiendommeligt for dette Orige og ingen

Art fælleds med Nordamerika. Af Krokodiler angives baade

ægte Krokodiler og Alligato fra de franske

karaibiske Oer; del er alle Arter, som have deres eg(

paa Fastlandet, ja man har endog antaget, at de forst

Tid skulde have bosat sig f. Ex. paa Cuba. De næ

Arters Forekomst paa Martinique og Guadeloupe turde iovrigt

at stadfæstes paany i Betragtning den Forvirring,

hvori vore Knndskaber om Martiniques Herpetologie tor naen

befinde sig,

Naar man seer bort fra Ha vs kild pa d d er ne, der, som be-

kjendt, have et Yndlingsopholdssted og talrige Ynglepladse i

Havet omkring Antillerne, og som der optræde med ikke færre

end fem Arter, maa Ski I d padd ern e s Orden forresten siges kun

at være sparsomt repræsenteret paa det vestindiske Archipelag^

Fl o d s k i I d p a d d e r (Trionychidæ) mangle ganske, og skjondt man

rigtignok hos forskjellige Forfattere vil kunne finde 9 eller

Sump- og Land-Skildpadder (Emydidw og Testudmd<B)^'J^^

forte som vestindiske, er dette Antal dog sikkerligt for hoit.

lig kan der ingen Tvivl være om, at ialfald h'mixys Homeana <^%

Belliana'^), som begge ere angivne at forekomme paa Guadeloupe,

ufuldstændigt kjendte, og man kan ikke vide, om
'^^^\"^fl[t ieta

falde sammen med andre, ligesom det ogsaa er muligt, at

indbefatte liere Arter. ;See det Følgende.)
vin^yi^roia

•) I „Erpétologie Générale" (t. 11 p. 167) siges fremdeles ogsaa m^^.^^^
^^

(Schw.) at være fra Amerika, og Forfatterne bemærke^u^^^.^^,^^^
^^ ^

de med Hensyn til denne Angivelse stolte sig lu en
^^^^^j^g

jied:

E. Gray. Heri maa der dog formodentlig finde en Mis^
^»^^^^^^

^^„„e

thi Gray selv har ikke i noget af de Værker, hvori '"
Reptiliui-'
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iUe kunne gjore Fordring paa en Plads blandt Vestindiens Skild-

padder, og disse have vi derfor udeladt af Fortegnelsen. Efter

at det nu fra flere Sider er fuldstændigt oplyst, at alle hinixys-

Slægtens Arter have hjemme i Afrika og fortrinsvils tilhore Vest-

lysten af dette Continenl, kan den Omstændighed, at Pariser-

Musæet for en 30 Aar siden har faaet 2 Exemplarer af Kinixys

Homeana tilsendt levende fra den nævnte 6e, end ikke bevise

ii'Jgfl for disse Individers amerikanske Herkomst. Den livlige

Skibsfart, som endnu nogle Decennier tilbage i Tiden fandt Sted

mellem Vestindien og Kysten af Afrika , forklarer let, hvorledes

veslafrikanske Dyr leilighedsviis kunne være komne til de euro-

pæiske Musæer over Vestindien, og der er neppe tilstrækkelig

Grund til den af J. E. Gray fremsatte Hypothese, at disse

Amii)/4-Arter skulde være blevne indforte og naturaliserede paa

•'Uadeloupe ligesom ogsaa i Mexico og Demerara*): Hvis del

Mrkeligt var saa, vilde der sikkerligt forlængst have foreligget

""lere Oplysninger desangaaende, og disse saa mærkværdige

former vilde isaafald allerede i længere Tid og i storre Antal

fundet deres Vei til de europæiske Musæer, i hvilke de som

''ekjendt indtil de allerseneste Aar have været yderst sjeldne.

Men de 2 tfinjxt/s-Arter ere neppe de eneste Skildpadder,

som med Urette have faaet Plads mellem de Vestindien tilhorende

^fttr: selv iblandt dem, som vi have optaget i den ovenfor med-

'^'^fl'e Liste, er der enkelte, som rimeligviis tidligere eller senere

er 4 Aar ældre end andet Bind af „Erpétologie Générale," siges dens

ilreiand at være ubekjendt, og i de tvende Cataloger over Skjold-

bdvrene (Sliield Reptiles) i det britiske Musæum fra 1844 og ISJ.i

='^es det rigtigt at være Vestafrika (Gambia).

"1 angaaer den supponerede IndforeJse a\ Kinixys Eomeana i Deme-

a. da taler derimod fremdeles den Omstændighed, at Richard Schom-

?k aldeles ikke omtaler den som forekommende der, skjondt den

' ^el neppe kunde være undgaaet
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atter ville blive udslettede af den. Navnlig gjælder detle med

Hensyn til Emys scabra (L.) (Testudo serraia Daud.); thi efteral

Agrissiz's omfattende Undersogelser have lært os, at denne Arl

i de Forenede Stater ikkun udbreder sig over begge Carolinaer

og Georgia*), men ikke forekommer i de sydligste Slater langs

den mexicanske Bugt, er det kun lidet rimeligt, at den atter

skulde optræde meget længere sydpaa paa den lille O Domi-

nique, hvorfra den anfores i Parisermusæels „Catalogue mctho-

dique de la collection des Reptiles«**). Ogsaa Forekomsten af

Cistudo Carolina (L) paa Martinique forekommer os hiiist tvivl-

som; thi, omendskjondt denne (som det synes) collective Art

gaaer heelt ned til Florida, Alabama og Missisipi, er det dog

mindre sandsynligt, at den skulde findes paa den nysnævnte O

uden tillige at forekomme paa Cuba eller de andre store Anliiler,

og der er den hidtil ikke funden. Selv den Berettigelse, hvor-

med Podocnemis Dumeriliana er optaget som forekommende paa

Guadeloupe, maa man vistnok onske yderligere begrundet, forend

der endeligen gives den Plads i Vestindiens Fauna, og hva

Testudo tabulata angaaer, da har allerede en tidligere Forfatler

gjort opmærksom paa, at denne Art neppe har et oprindeligt

Eljem der, men er bleven indfort fra Kysten af Sydamerika **^)-

Det er saaledes egentlig kun 4 af de hos de tidligere For-

fattere anforte Arier, som ma n med fuld Tillid kan antage

virkelig at 1Lilhore Vestindien, nemlig Emys jamao ,
decussau

samt Malacodemmys paluslris^ og til disse hav

foiet en fem te, Emys concinna^ idet Hr. Riise har t.lser.at

versitetsrausæet 2 smaa Unger af en Skildpadde, som V. n

at kunne henfore til denne Art, og som han ha.r Grund t.

antage at vaere bragte fra Porto rico. - To af dissle Arter, 1

jamao og E,
•
---'«'«' «y"-

rri"i
lige for Vei

') Agassi. ,L. Contributions to t
itea Statei v

I Premiere Livraison,
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dien, og alle fem hiire til de egentlige Sumpskildpadder i ind-

skrænket Forstand, Duméril ogBibrons^Élodites cryptodéres.«

1 Modsætning til hvad der gjælder for de ovrigc Krybdyr-Ordener

slutter Vestindien sig altsaa med Hensyn til Skildpadderne nær-

mere til Nordamerika end til Sydamerika; thi om del end kan

være paafaldende nok, at Flod-Skildpadderne, som jo forekomme i

alle de sydlige Forenede Slater, end ikke have udbredt sig lil del

narliggende Cuba, kan den negative Lighed med Sydamerika

som derved kan fremkomme, ikke veie op mod den Overecns-

stemmelse erikanske Skildpaddefauna,

i^estindiens Sumpskildpadder ligesom Nordamerikas

saakaldle „Élodites cryptodéres" og at „les Élodiles

som jo netop danne Hovedmassen af Sydamerikas

Vestindien hoist ere repræsenterede af en eneste

form fPodocnemis DumerilianaJ, hvis del virkelig mod Forventning

sl^ulde bekræfte kommer paa Guadeloupe.

Et Tilbageblik paa hvac

™angeSlægterere indskrænkede til Vestindien alene, men alder

" "tke faa, som kunne siges at have deres rette Hjem og Ud-

^'Pdningsmidtpunkt der eller tillige i Landene om den mexikanske

"^^bugt, saasora Trachycephalus, Hylodes, Diploglossus, Sphærio-

^'K^iylus, Anolis, Leiocephalus, Cyclura, fguana, Basiliscut, Dromicus,

'ophis. Som sydamerikanske Typer maae betragtes Arterne af Cy-

''malhus, Leiuperus, Phytlobates, Hylaplesia, Ameiva og Gymno-

MtAa/musj som mere almindeligt amerikansk Æ/aps-Slægten ; som

^os'nopolitiske Typer Arterne af Typhlops, Amphisbæna, Eumeces,

^^ffmaclylus, Hemidactylus, Gymnodactylus, Crocodilus og Emys.

^P^er man endelig, med hvilken anden Fauna har Vestindiens

""^^st Lighed, da ligger det vistnok nærmest at udhæve dens

^"eensstemmelse
i mange Punkter med de Dele af Amerikas

^^^"'»"d, som omgive den mexikanske Havbugt, men dernæst

^''jener ogsaa at fremhæves den Lighed, som der I enkelte Træk

"es at være mellem den vestindiske Krybdyrfauna og den, som



Peru og Bolivia), og iiom navnligen synes at være udtalt i Slægterne

Leiuperus, Hylaplesia, Phyllobutes, Hylodes, Diploglossus og Leioce-

phalus. Men alligevel er Vestindiens Fauna vistnok en af de selv-

stændigste og skarpest udprægede, som der gives; det Anlal af

Arter, som den liar fælleds med Fastlandet, og som ikke kunne

antages al være indfcirte, er kun ringe i Sammenligning raed

den aborigine Fauna. Faunaens hele Præg er iovrigt aldeles syd-

amerikansk (neotropisk); kun ganske enkelte af de ægte og

sikkre vestindiske Former minde om Nordamerika (£mt/«-Arterne,

Anolis principalis), og de Dndes endda kun paa de vestlige

Vi have raed Forsæt behandlet den almindelige Side afVest-

indiens Herpetologie saa udforligt, fordi vi mene at Studiet

af en saadan Fauna kan fore til almindeligere Resultaler

af stor Betydning. Netop en Ofauna som den vestindiske

fortjener en speciel kritisk Behandling med Hensyn til Arternes

Udbredning til flere Oer og de hinanden repræsenterendeAr-

ters indbyrdes Forhold. Det er i saadanne Forhold, at den

Darwinske Theorie om Arternes indbyrdes Sammenhæng og

fælleds Udspring kan siige og soger et af sine Stotlepunkter.

Der er unægtelig en paafaldende Modsætning mellem de con-

linentale Arters ofte saa vidtstrakte Udbredning og denne

Vrimmel af insulære d: nærstaaende, men geographisk sondrede

og indenfor snevre Grændser indskrænkede, hinanden repræsen-

terende Former. Det maa ganske vist indrommes, at af e

Forhold giver Darwins Theorie en let og simpel Forklaring:

Individernes i n su 1 æ r e Isola t io n har givet Anledning li",
«'

der dannede sig Afarter, som i Tidernes Lob have udviklet ^ig

til Arter. Men vil man ogsaasee bort fra de Vanskeligheder, som en

conseqventGjennemforelse afTheorien vilde frembyde — f-

man da vistnok maatte forudsætte, at Vestindien forst havde udgjor^

en Enhed, et sammenhængende Landstrog, som forst senere

Jordrevolutioner, Sænkninger osv. var splittet i en Kjæde a
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lerede Oer; — vil raan end lade det staae uforklaret hen, hvor-

for Cuba og Haiti ere de eneste, der f. Ex. kunne opvise nogen

Phyllobates eller Hylaplesia, hvilke Slægters Urform maatte antages

at have levet etsteds i Sydamerika ;
— vil man end gaae ud fra den

vistnok begrundede Hypothese, at de faktiske Udbredningsforhold

maaskee stemme endnu bedre med, hvad der maatte antages at være

Conseqvensen af den Darwin ske Theorie, end det efter de for

Oieblikket foreliggende Angivelser synes at være Tilfældet ; vil man end

antage, at navnlig Slægternes Udbredningi Virkeligheden er videre.

Årtern es derimod snevrere end det nu synes, og at de forskjellige

OwogOgrupper, som danne det vestindiske Orige, i Virkeligheden

Vinhave ganske faae Arter tilfælleds, som maaskee endog tildeels i

snforholdsviisseenTid ere overforte fra Fastlandet eller fra den ene til

^en anden (hvad der f. Ex. kunde være Tilfældet med visse Gek-

toner og Skildpadder, med Bufo marinus^ Eumeces agilis, muligviis

»gsaa med den almindelige Leguan osv.); saa maa det dog ialfald

'"•Irommes, at Vestindiens Rrybdyrfauna endnu ingenlunde er saa

'ilstrækkelig oplyst i alle sine Enkeltheder, at noget sikkert Resultat

Saa kan bygges. Kun faa af Antillerne (Cuba, Jamaica,

^ danske Oer, maaskee St, Vincent) ere blevne plan-

mæssigt gjennemsogle i denne Retning; kun sjeldent har en

^'»''Fggelig Sammenligning, slottet paa et rigeligt Materiale,

'f "le tilsvarende Former fra de forskjellige Oer kunnet finde

'*'"*5 og mange ere vistnok de Feil i Angivelserne af Ar-

^f"es Forekomst, der kun ved omhyggelig Eftersogning i Natu-

'^" selv kunne rettes, men som nu forstyrre det almindelige

|"'"'yk og forhindre Opfattelsen af de virkelige Forhold. Vi

^"'""e imidlertid ikke troe andet, end at Vestindien er en af de

J'«»f Jorden, der lettest vil kunne underkastes en tilnærmelses-

"•ItSmniende Undersogelse, og vi Iroe derfor, at fortsatte Be-

^'^HeUer denne Retning ville have en stor direkte Belydn

"^^nskaben foruden den i og for sig store Betydning som

'"''^' «Hid har som Zoologiens Stiitle og Grundvold.



Efter denne Digression vende vi tilbage til

ne, de p aa de da n sk-ves ti n dis ke O e i le

•; de ere efter vore Undersogelser folgendc*).

A. Padder.

1. Cystignathus albilabris Giinth,

2. Hylodes antillensis Rhdt. Æ Ltk.

3. Hylodes Riisei Rhdt. <fe Llk.**>

taler kun 10 Arter, som, naar de for Øjeblikket gjældende Navne iiid-

Testudo tabulata, Anolia acutus, Iguana tuberculata, Eumeces agilis, Pia-

tydactylus rapicauda og en eller to ^meifa-Arter. I »Erpétol. générale.

nævnes kun Eumecea Sloaneif?), Eemidactylus mabouia, Amlis cmta-

tellus, TyjMops Bichardii og Alsophis antillensis fra de danske Antiller. I

den lille Samling af Krybdyr fra St. Croix, som A. og E. Newton bragte

from St. Croix, West indies, coUected by Mssrs. A. and E. Newton.

Annals of natural history. Septbr. 1859J var der kun 5 Arter, nemlig

(ligeledes med Indsættelse af de her brugte Navne) Ahopkis sandicrucii,

Platydactylus rapicauda, JEumeces ayilia

bilabris fra i

stratulus Og acutm, Ameiva Pi

Orstedii nob?) og A. bifrontata

Arter, som forekommende paa d(

Eumeces Sloanei, som opfores I Erpét. genér., og C op es Ameiva i»-^

frontata fra St. Thomas (?) os ubekjendte. Anolis Bichardii opfores ra

Tortola i Erpét. gén. og kunde derfor formodes ogsaa at forekomme
pa

de danske Antiller, men er os ligeledes ubekjendt. Om Elaips Bnsei o^^

Bothropa biUyieatm var. unicolor , hvilke Jan urigtigen opforer som

værende fra St.Thomas, er der talt i det Foregaaende.
^''^J'^l'^^li,,

Arbeide foroges altsaa Fortegnelsen over de dansk-vestmdisKe n
j .

bicolor lindes

Hr. Riise aldeles ubekjendt so

letsteds i Litteraturen opfores

dertil med Tommer fra Viequ



5. Alsophis antillensis (Schl.)

6. AlsophU sancticrucu Cope.

7. Typhlops Richardii D. B.

8. Amphisbæna antillensis Rhdt. <fe L(

?9. Gymnophthahnus nilidus Rhdt. & i

10. Eumeces agilis (Raddi).

11. Ameiva Riisei Rhdt. Æ Ltk.

12. Ameiva Orstedii Rhdt. & Ltk.

13. Iguana luberculata Laur.

Anolis amtus Hall.

Anolis stratulus Cope.

Anolis puUhdlus n. B.

Platydartijlus rapicauda (Ho

Uemidactjjlus mahouia Mor.

Sphæriodacti/tus wacrolepis <i

?23.

E. Sk

lodaclylus minolepis

•24. Jcstudo <fl6M/aM Wahlb. (indfort.)

25. Chelonia imhricala (Lin.)

-o. Chelonia viridis (Schn.)

•27 ae/o»,a c«re<<rt (Lin.)

28. Sphargis roriacea iMerr.

•'«>• Ue med el Sporgsuiaalslegn betegnede Arters Vedkom-

|»<^nde er det tvivlsomt, hvorvidt de virkelig forekomme paa de

''''^'
Antiller. See dorora i det folgende ved de enkelte



Mod Hensyn til disse Arters Udbredning paa de danske An-

lilk-r, paa den Ogruppe, hvortil disse hore (Jomfru-Oerne^, paa

de (iviigo vestindiske Oer og endelig udenfor Vestindien henvise vi

ligeledes til de i det Folgende meddeelte Oplysninger om de enkelte

Arter, hvor Udbredningsforholdene, forsaavidt disse hidtil ere blevne

os bekjendte, ville findes fremstillede. Det vil deraf fremgaae.

at de fleste af hine Arter forekomme ikke alene paa alle tre dansk-

vestindiske Oer*), men ogsaa paa de andre saakaldte Jomfru-

Dyck osv.), adskilige af dem fillige paa Portorico (Anoiis pul-

chellus, stratulus og cristatellus, Ameiva Riisei og Alsophis antillensis')

;

enkelte have de tilfælles med lil a r I i n i q u e {Anoiis pulcheltus og rri-

Htaleliusy Typhlops Richardii, maaskee ogsaa Anoiis tnarmoratus); en

endnu videre Udbredning have de to store Gekkoforraer, den almin-

delige Leguan, Eumeces agilis og selvfolgelig Havskildpadderne. Det

er Gekko- og Leguanfamilien samt Havskildpadderne,

som spille Hovedrollen paa de dansk-vestindiske Oer; Padderne

repræsenteres kun af 3 Arier, Dromicus-Gruppen ligeledes af 3,

Ormslanger og Ormogler kun af 1, Fiirbeen og Snogogler hver

af i eller 2 Arter.

Af de af disse Arter, som vi have Grund til af ansee for nye

QHylodes liiisei og antillensis, Amphisbæna antilleusis, Gymnophlhal-

mus nitidus, Sphæriodactylus microlepis, Ameiva Riisei og Orstedti)

give vi fuldstændige Beskrivelser og Diagnoser; om de andre med-

dele vi mere eJler mindre kortfattede Bemærkninger, stundom ud-

forlige Beskrivelser, alt efter som Omstændighederne syntes alkræve

det. Tillige meddele vi Beskrivelser af eller Bemærkninger offl

adskillige andre nye eller hidtil kun ufuldstændigt kjendte Krybdyr

og Padder fra C uba, Ja mai ca, Ha iti, Po rtorico, Martinsq"«?

Sombrero, Tri n i dad osv., nemligen om ffylodes RicordU, Hyla

Baudinii, Liophis Andreæ (n. sp.), Alsophis porloricensis ("• ^P*
*

Sphæriodactylus fantasticus , elegans og punctatissintus .

Gy^no-

') Anoiis acutus, Alsophis aancticrucis og Ameiva Orsteda kjendes dog 1"

kun fra St. Croix, Hylodes liiisei kun fra St. Thomas osv.



dachilus viltatus og notalus (n. sp.), Ameiva Auberi, Pleei og coi-

ma. Leiocephalus vitlaius og microlophus , Anolis Trinitatis {n, ii\).),

aUigator^ Riisei (n. sp.), dominicensis (n. sp.), chlorocyanus og macu-

lalus, af hvilke Arter ogsaa de nye ere optagne paa deres Sled i foran-

staaende Fortegnelse over Vestindiens Krybdyr og Padder. -

Ligeledes meddele vi paa deres Sted de Oplysninger om de paa

hiiHjerede Correspondent, lir. Ri ise har kunnet samle, og som

han godhedsfuldt har stillet til vor Raadighed.

A. Padder (Uatrachia).

Cystignathus albllabris Giinthei *).

Riises Moddelelsor og Sendinger lor.kommer

St. Thomas, S t. Croix og Just van Dyck,

ige Exemplarer, som foreligge af denne Art, har

d lidt over Vi"" fra Snudespidsen til Anus, og

Hr. Riises Porsikkri Deres Phy-

^'"iiomie er aldeles troagtigt, som lios ^ore dim..." o

^>oer; Hovedet er mere kort og bul end hos C ocellatus og C

^yphonius, men viser mere eller mindre tydeligt en lignende, un-

*)ertiden endogsaa meget skarp Kant fra Snudespidsen indtil hen

"nder Oiet og Trommehuden, som hos C typhonius. Tandgrup-

Perne forholde sig væsentligen som hos C. ocellatus saavel i Hen-

'^^e'ide til Form som til Stilline selv om de, hver for sig, »'"i^^"

fDhrr. rsewt

lader sig ikke algjoie med Sikiierhed ;



liden snarere daimc en svag Krumning med Cotivexilelen fortil end

en aaben, Vinkel; de ere adskilte i Midtlinien, raen forresten

linie læt bagved Mellemrummet mellem de indre Næsebor; lil

Siderne naae de ikke forbi Midten af disse Aabninger. Tungen

er stor, oval, bagtil lidt udrandet eller indbuel. En ophoiol

Hudfold kan forlolges langs med Grændscn mellem Kroppens Ryg

og Sider fra Oiet til Bagbenenes Udspring, og paa Bugen, he-

grændses et skjoldformigt Parlie af en særegen Tverfold mellem

Armene og en stærkere Fojd af Form som en Parabol, hvis Ende-

punkter ligeledes ligge i Armhulerne. En ophoiet Linie kan og-

saa forfolges langsmed Tarsens indre Bagrand; ved Enden al

den findes en aUang Fodrodsknude og ligeoverfor den en min-

dre, rundagtig; de lange og tynde Tæer, som ved deres Grund

i det hoieste besidde et Rudiment af en Bindehund, ere lidl

opsvulmede i Enden; de have ikkun yderst svujge Spor lil

en fri Hudrand og ere udstyrede med respective 1, 1, 2, 3 og

2 meget tydelige Ledknuder. Femte Taa naaer til fjerdes tredje-

sidste Led, tredie midt ifid paa samme Led. Meget flne Smaa-

vorter ere ordnede i Kække under Mellemfoden og spredte paa

Undersiden af Fodroden og Ydersiden af Skinnebenet. Af Fin-

end anden ..g fjerde (som naae til tredie Fingers næstsidste Led),

men et Led kortere end tredie. Foruden de to slorre Haand-

xMellemhaanden findes en slorre Knude under hvoraf de to torsile

Fingre og en mindre under hver af de andre; ligesom Tæerne

ere Fingrene lidt opsvulmede i Spidsen. Hist og her er der

Spor til Vorter i Huden, især dog paa Siderne, hvor de vise en

vis Tilboielighed lil at ordne sig i Længderækker.

Farven er morkebrun eller lysebrun paa Ryggen - "''"'

den er lysere med utydelig morkere Tegning — og hvidagtig |>J

Bugen, skjondt uden skarp Overgang, saaledes -il en fii'«
'^'"'

morering af begge Farver indtager Kroppens Sider og mere c\k'
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mindre af Bugsideti, navnlig paa Struben. En mork Stribe Icibei

Ira Snudespidsen til Skulderen, kun afbrudt af Oiet og Tromme-

hinden, og en hvid, mork indfattet, mere eller mindre kjendelig, mer

(log især bagtil tydelig Stribe lober parallelt med den langs med

Overlæhen fra Snudespidsen til Overarmens Udspring. Ryggens

lo Kjerteivalke ere lyse med mork Indfatning; Baglemmerne have

mnrke Tvcrbaand paa lysebrun Grund; paa Laarenes Bagside 16-

i>ei" Tegningen sammen til en uregelmæssig Marmorering. Armen

l'ar en mork Stribe — paa Underarmen tildeels indfallct af

nndl — langs med sin Bagrand. — Den hvide Stribe paa Over-

Ishen er især meget tydelig hos Ungerne.

Hyla Baudinii D. B.

Der foreligger et Individ af denne Art fra Tr i ni da d*), med-

fe't af Ur. Riise: vi have dermed kunnet sammenligne et

™«»'kansk Exemplar, som det Kongelige Musæum har erhvervet

''^ Parzudaki
i Paris. Til Beskrivelsen i „Erpétologie géné-

"'«" skulle vi foie folgende Bemærkninger:

^' Haudinii horer til de Arter, hvis to smaa ovale Tand-

^'"Pper ere stillede paa tvers i en og samme Tvcrlinie mellem de

""^e Næsebor. Naar Tungen beskrives som kredsrund og middel-

l'"''

Passer delle mindre godt; den er nemlig meget bred, ikke

"'"I bredere end den er lang og afrundet rudeformig med en

'^^^m bagtil; ved hver Side af den, men tæt ved Kjæbeleddet,

"'*^''* hos Hannen en lille Slrubespalle. Hovedet er kort, Snuden'



spids, Rostralkantorne indbuede og Frenalregionerne hule. Næse-

borenes indbyrdes Afstand er kun lidel mindre end deres Afsland

fra Oitiene. Huden er hos del trinidadske Individ aldeles glat

(hos det niexikanske er Ryghuden derimod svagt vortet), med

Undtagelse af Laarenes Bagside og Bugen, hvis Granulation fori-

sætter sig, om end svagere, til Underlæbens Rand. En ophoiel

Hudfold lober fra Oiet hen ovenover Trommehinden. Fingrene

ere brede og flade paa Grund af, al den forresten korte Biiide-

hud, som findes mellem de tre ydre Fingre, forlænger sig langs

med Fingrenes Sider som en ganske smal Bræmme ; saavel denne

Bindehud som Haandfladen ere kornede underneden, og der

findes de sædvanlige Ledknuder, hvorved dog maa særligt frem-

hæves, at den ydre Ledknude paa fjerde Finger her er dobbelt

(to ved Siden af hinanden); under Tommelen har Hannen en

slor, sort pigmenteret Opsvulning, som mangler hos Hunnen.

Fodrodsknuderne ere meget ulydelige, især den ydre, der er

næsten forsvunden. Svomraehinden naaer lige til Taaskiven paa

femle Taa, og det samme er Tilfældet paa Ydersiden af anden

og tredie; derimod naaer den paa Indersiden af disse to Tæer

saavelsom paa begge Sider af fjerde Taa kun til den yderste Led-

knude; dog fortsætter den sig paa begge Sider af samtlige Tæer

ligetil Taaskiven som en smal Hudbrærame, forsaavidt den ikke,

som anfort, allerede stoder umiddelbart op dertil. Paa feml*

Baglaa er den ydre Ledknnde dobbelt hos det ene Exemplar

synes Undersiden,
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Farven af det i Spiritus opbevarede Individ fra Trinidad

er lys graaagtig med temmelig store noget morkere Pieller saavel

paa Ryggen som paa Lemmerne, hvor Pletterne dog antage Form af

Tverbaand; det mexikanske Individ er morkere (mindre afbleget?).

I Henseende til Farvetegningen er der endeel Lighed med Tra-

dycephalus marmoralus.

Udmaaling af det Irinidadske Individ.

Hoved og Krop 42""".

Baglemmerne . 62""".

Bagfoden .... 28"""

Hylodos antillensis Rhdt. & Ltk.

'"i lingula serie cuneiformi , inter se angulum antice aperlum for-

•»ostjfett«, a labro tale sejunclis ; discis digitorum majusculis.

Af denne Art findes der i vore Musæer nogle Exemplarer,

homas og St. Jan; dog er herved al bemærke, atHr. Riise,

^*"" gjennem en længere Aarrække af yderste Evne har bestræbt

^'^ for at udbrede saa meget Lys som muligt over de danske

Antillers Fauna, har meddeelt os, at han kun har faael den fra

'"• Thomas. Dens Forekomst paa de andre Oer kunde derfor

^*"ge til Stadfæstelse, skjondt den jo i og for sig er rimelig

Maaskee findes den ogsaa paa de andre Jomfru-Oer; en

idl f/i//odes-Unge fra Vieques synes i del

•hen. Meget almindelig er den iovrigl ikke:

^^'
' Almindelighed er saa tort paa Si. Thomas," skriver

^"s«, ^findes den kun tilfældigt og sjeldent; jeg har

'^»nge sendt Folk ud at soge efter den uden at faae et

^ Exempiar,"

nave længe været i Tvivl om den foreliggende Form

mindste
;



210

virkelig er forskjellig fra H. mariinkensis ^ og ganske er deiiiii'

Tvivl ikke hævel, uagtet den Sammenligning med el af Pariser-

JMuseel raeddeell Exemplar af U. martinicensis ^ som vi liav.'

kunnet anstille, har viist os, al dette i del mindste er ikkf

lidet mere langbenet og langfodet. Da vi ikke have kunnet sam-

menligne en storre Suite af begge Former, er det for Oieblikkel

»muligt at afgjore med fuldkommen Sikkerhed, om denne For-

skjel er constant , og om der til den muligviis knytter sig

feile ved at opstille St. Thomas-Formen som ny. Hos det fore-

liggende Exeraplar af H. martinicengis forholder Kroplængden sig

til Baglemmernes Længde som 3 til 4V2, »»os H. antillemis der-

imod som 3 til 3V«; boies Bagtemmerne fremad langs Legemels

Sider, rager Halvdelen af Tarsen udenfor Snudespidsen hos H.

martinicensis^ men kun selve Foden hos H. antiUensis. Jovrigl

have de megen Lighed med hinanden; Hovedet er temmelig bredt

og Oadt, navnligen gjælder dette om Panden, Snuden er bul af-

rundet, Rostralkanlerne skarpe og Frenalregionorne næsten lodrette.

Trommehinden er tydelig og omgiven af en oi»hoiet Rand, Tungin

langagtig, spateldannet, bredere bagtil og fri i sin bageste Halv-

deel. Tandgrupperne danne ligesom hos li. martinicensis lo

anbragte. Tæer og Fingre ere meget nedtrykte og deres Heiie-

fekivcrafret anseelig Storreise ; Bindehud mangler aldeles. Fjerde

Finger er ubetydeligt længere end anden, Iredie en Deel længere

nd samme; Undersiden af Haandet

Fodrodsknude

er meget lille, den ydre mangler. Mellemfodens Smaaknudcr

ere ordnede i Rækker, hvoraf Tæernes Ledknuder danne en

umiddelbar Forlsætlelse. Femte Taa er lidt længere end tredie.

Huden er glat med Undtagelse

paa Laarenes Bagside; ogsaa Siderne ere imidlertid

selv paa Ryggen kan der findes enkelle Sraaavorler.

Bugen og
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rven varierer eii Deel; nogle ere lysere brunlige eller

,
andre morkere. Forsiden og Bagsiden af Laarene ere

ercde af morkcbrunt og lyst, og denne Marmorering forl-

sig ned paa Undersiden af Skinnebenene. Der findes

miirk Linie hen under Rostralkanten og ovenover Trommc-

ogsaa Undersiden af Tarsen dg Foden ere miirke.

Sanimenligning meddeles Udmaalinger af begge Arter.

hos 2Exemplarer

- - Bagbene

- - Bagfodei

Ihloih's Riisei Khdt.

"«t er forst for kort Tid siden, at vi ere komne til Kund-
^ab om denne hidtil overscete Art. som iovrigt er indsendt fra

^bomas
i et temmelig anseeligt Antal afExemplarer af for-

*^«"'g Slorrelse og Alder. Dens Taa- og Fingerspidser ere

•^"'?' udvidede
i Lovfroform, om end ikke saa stærkt som

''" '•'gte Hyla^ ja end ikke saaraeget som hos Hylodes antil-

''*'•
"it'n dog 'ikke blot opsvulmede som hos Cystignatherne;

minder den om disse sidste derved, at Bugen ikke

""^et som hos Hytodes aniiiUmis og marthdcensis ,
men

l''*'^'««

giai ^g begrændset af en parabolisk Hudfold ligesom

^' ^y^'ignathus albilabris. Hylodes Hum er saaledes i flere

^^'»seender en Mellemform mellem begge disse Typer, men ad-

^ "^ ' »»^n^oende til G a n et a n dgr uppcrn es Form og

'"8 skarpt IVa ft«m i.„o.r,.. i «o-«m«f,irmen har ikke nogett fra dem begg . I.egemsformen

ærkel Strækkes Baglennnerne fortil,

>seborene eller
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og fladl, mon Snuden er dog temmelig spids og springer nogel

frem foran Underkjæben. Trommehinden er lydelig, niiddelslor,

tynd og begrændset af en ophoiel Ring. Huden er aldeles glal,

naar undtages det kornede Parti bagpaa Laarene og underliden

nogle Smaagryn paa Kroppens Sider. Den inderste Finger er

ubetydeligt kortere eller ialfald ikke længere end anden, som er

lige lang med fjerde, men begge ere halvandet Led kortere end

tredie. Haandens Udstyr med Knuder er som hos Cyslignaihut

albilabris. Tredie Baglaa er ganske lidt længere end femlc og

næsten tre Led kortere end fjerde; der findes to smaa Fodrods-

knuder og de sædvanlige Ledknuder (1, 1, 2, 3, 2) foruden en

Række af Sraaaknuder under Mellerafodsbenene. Tungen er fri

i sin bagre Halvdeel og bredere der end fortil, men uden Ind-

snit. Ganetandgrupperne indtage en meget betydelig Deel af Mun-

dens Brede; hver af dem danner en Vinkel med Spidsen fortil, mon

næsten sammen i Midllinien og strække sig saa langt lil Sidenip

honimod Overkjæbcranden, at de naae et Stykke forbi de indre

Næsebor i Kelningen udad mod Læberne og næsten heell ben U

disse; tilsammen danne de paa del nærmeste Figuren:
^'"•

Farven af de i Spiritus opbevarede Individer er i Reg'«""

rodgraa, sjeldnere bruun, altid med en tæl og liin, eensarlel

Marmorering af morkere Farve paa Hoved, Ryg, ^"**''" *'*^

Dog er Snuden oventil, Oiclaaget en lys Stribe

ned Grændsen mellem Kroppens Kyg- og hid

mSrke Pieller og af en mere rodlig Farve,

1 mork Stribe paa hver Side af Hovedet fra Snud

al de storrc Exemplarer frembyder folgendc Ma<

Længde af Hoved og Krop 38""".

— - Baglemmerne .
54"""-

— - Bagfoden .... 25'""'.
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Vi skulle endnu tilfoie, at vi have kunnet sammenligne

denne Art med et enkelt, rimeligviis temmelig ungt Exempiar af

B. RimdU D. B., som Captain Andrea har bragt med sig fra

Cuba. Saavidt vi kunne domme efter delte enkelte Exem-

plsr, ere disse to Arter vel temmelig nær beslægtede og staae

ntiUmtis, men ere dog ganske sikkert vel adskille fra hinanden.

B. Bicnrdii har meget sraaa Hefteskiver ligesom H. Riisei, men

dens Ryg og Sider ere temmelig stærkt udstyrede med Vorter,

'g «ions Bug er ingenlunde fri derfor, naar undtages dens midterste

'*' I- som er glat; Panden er mindre bred end hos H. Riisei, og

''anetaiidgrupperne forholde sig som hos Cystignalhus albilabris og

'flænge sig ikke til Siden ud over de indre Næsebor. Ogsaa

'arvetegningen er forskjellig: vel findes ogsaa herden lyse Snude

»g de lyse Striber mellem Ryggen og Siderne, men hele den

mellemliggende Deel af Ryghuden fra linene til Gattet er hos

•iel foreliggende Exempiar eensartet morkegraa uden den livlige

Marmorering, som udmærker Hylodes Riisei.

B. Slanger (Ophidll).

Hydrops lartii Wglr.

»a denne Slange ikke vides tidligere at være funden paa nogen

**«l'n(lisk O, skulle vi anfore at vi have givet den Plads i den

^''^^nstaaende Liste, fordi vi 'gjennem Hr. Riise have modtaget

^' "»iddelstorl Exempiar fra Oen Trinidad. Grundfarven er i

^P'"»"^ maaskee lidt lysere end den sædvanlig er hos Individer

^' Sydamerikas Fastland, og de morke Pletler falde derfor saa-

""^S^t »ere i Oinene, men den afviger forresten ikke i nogen

''^"^eende fra disse, og der er derfor ingen Anledning til at

'*'^ længere ved den.



vitla dilutinre per series t

.'kjOM

Det er en diacranleriii Slange af temmelig langstrakt, sraa

Forni, med en næsten Qad eller dog kun svagl tilrundet

Halen udgjor paa det nærmeste en Trediedeel af den hele Lspi

Skjællene ere rhomboidale, glatte, een prikkede og ordnede

Dromicus og Liophis^ men som virkelig synes at danne en li"«

firuppe af rigtignok nærstaaende, men dog ret vel adskilte ^l«|-

ler. ^) Af Gruppens dvrige Slægter kunne Ophiutnorphut og D^'*'

"-.<•"> ikke komme i Betragtning paa Grund af deres plu«nP*

-?nrni. kortr Hole og uprikkede Skjæl ; og vor Slanges ee«-



f'dorhagia, Arrhyton og Crypiodncus. vildf lion. .som .i.'

!!(• Særkjender udvise, ligesaa lidl kiiiini' liuilc IM.mI>,

i åd cr neppe nodvendigl iiærmero al friMnli.r\r de I'oiIihI.I. i

k'ilke den afviger fra disse.

I Overkjæbebenet findes 10 eller 11 T.rmici f.uu.ini .!,• ic

''"" i. paa Afstand fra de ovrige slaaende bagcsle: i Ind.'r-

^ni der allerede er anfort med Hensjn til Ilovcdrls

'^"e&le Oieskjold, som oventil hoier sig om paa Oversiden af

Hovedet uden dog at naae hen til det uparrede Pandeskjold.

*"", som det ogsaa kaldes, Verticalskjoldet. Tiiileskjoldel rr

^01 lille og har en nogenlunde quadratisk Form; begge Næse-

sJijoldenc ere omtrent ligeslore. Af de tvende bageste Oieskjolde

" det overste det storste; bag dem findes forst el Tinding-

'^jold, der udfylder Rummet mellem Nakkeskjoldene og del sjelt«-

*« svvende Overlæbeskjold: derpaa folge endnu to mindre Tin-

Hskjolde, det ene ovenover det andet: men den nvrige Deel

»f Tindingregionen dækkes med Skjael, som neppe niere forlj.M.-

*'" af Tindingskjolde. Overlæbeskjoldene ere » i Taiitl, I«!

og femte stode op til Oiet, hvi.s Pupil som s.i.i-

'*"''g er rund.

^^"^^ det mi

kjolde ere der

dterste uparrede sammen med

'»'ven er (i Spiritus) langs den storste Deel af Rygsiden. s.

^^h^^n snart lidt morkere tjærebruun elier sodbruun; paa d

•^erste Skjælrækker bliver den imidlertid pludselig betydelig lys.

^"^'r fremkommer derved langs hele Kroppen et smalt lysbn>

'"•^ mellem den morkere Deel af Rygsiden og Bugen, som

* smudsig graa p,,.,,^ ^^^ l^,i^.^^ ,1,,,^,, m.Vkere bagtil, og i
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fremkommer derved, at Bugskiuiierne ere forsynede raed en smal

morkegraa Bræmme langs deres fri Bagrand og desuden ere læt

stænkede paa en hvid Grund med fine morkegraae Stænk, som

bagtil næsten ganske fortrænge Grundfarven. Hovedet er neden-

under hvidt; den samroe hvide Farve udbreder sig fremdeles

over den storre Deel af Snudeskjoldet samt over Overlæbeskjoldene;

iovrigt har Hovedet den samme brune Farve som Rygsiden, men

fra Snudeskjoldet lober der paa hver Side en bos forskjellige

Individer forskjelligt udviklet guulhvid Streg hen til og over Oiet,

og fortsætler sig dernæst hen langs Yderranden af Isseskjoldene

og et lille Stykke ud paa Halsen, men er undertiden afbrudt

hist og her og oplost i smaa Pletter eller Stænk.

Udmaaling:

Hele Længden 314""».

Halens Længde US'"'"-

Bugskinner 146, Haleskinnepar 85.

Denne Slange er den eneste Liophis . der hidtil er ftinden

Dromictts exiguus Cope.

Hr. E. D. Cope har i den allerede citerede Afhandling gjort

opmærksom paa, al 6erne St. Thomas og SI. Jan foruden Al-

sophis antillensis eie endnu en anden Slange, en lille Dromicut,

af hvilken han har havt 5 Exeraplarer til Undersogelse, og som

han beskriver under det ovenanforte Navn. Vi kunne ganske

bekræfte denne nye Art, som ogsaa de herværende Samlmger be-

sidde i 5 Exemplarer, af hvilke to ere fra Si. Jan og i
dette

Aar indsendte af Hr. Riise; el tredie, ligeledes skjænket af den

samme utrætlehge Samler, er fra S t. Thomas; de tvende sidste

derimod vides kun overhovedet al være fra de da

oplyse, fra vilken af dem

Hvad vi kunne have at foie til G op es Beskrivelse er
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lidet. Det storste ;if hans Exempiarer havde kun en Længde af

17" i'" (E. M.) ; Storreisen af vore Exempiarer vexler mellem 0V2 og

17'V' (D.M.) eller 143 og 458""" ; vort storste Exeraplar er saaledes

blot ubetydeligt længere end Copes storste, og da der jo dog nu

fureligger ialt et ikke ganske ringe Antal Exempiarer af denne

Art, er der vistnok Grund til at antage, at den virkelig ikke

nær naaer den Stiirrelse, som de tvende Alsophis-Xrier fra vore

Oer have. At den, som Cope mener, tidligere kan være blevet

forvexlet med smaa Exempiarer af Alsophis antillensis og derfor

overseet, er muligt; men vist er del, al selv ved en temmelig

•dygtig Sammenligning burde en slig Forvexling ikke kunne Onde

S'ed; thi ganske afseet fra, at man nu i de hos Alsophis fore-

kommende Skjælprikker har el ligesaa letopfatteligt som sikkert

%lnemærke mellem dem, saa er Dromicus exiguus betydelig

plumpere bygget og i Forhold til Forligheden meget kortere

«»(! Alsophis antillensis^ en Forskjel, der navnlig er ioinefaldende,

"aar man holder Exempiarer af begge Arter med omtrent

''geslort Hoved ved Siden af hinanden. Fremdeles er Hovedet

mindre tydeligt skilt fra Halsen end hos Alsophis antillensis, og

^'«Midt mindre end hos denne. Copes Beskrivelse af Hovedets

%lde have vi i det Hele fundet rigtig; kun skulle vi bemærke,

" selv om Sommen mellem Occipitalskjoldene virkelig skulde

^^fe kortere end Frontalskjoldet (Verticalskjoldel) , saaledes som

'""' angiver, er Korskjellen i ethvert Tilfælde hoist ubetydelig;

ff^mdeles er Toileskjoldet ikke blot lidet, men sædvanligt endog

""set lille, næsten rudimentært, og hos det storste af vore

^«raplarer er det endog paa venstre Side ganske forsvundet og

"'''ængi af det forreste Oieskjold, som her stoder umiddelbart

"f* '•' det bageste Næseskjold.

•^fopperis uprikkede Skjæl have vi, ligesom Cope, stedse

""^^i ordnede
i 19 Hækker; derimod have vi fundet et noget
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storre Antal af Bugskinner end han, Idet vi hos 3 Exemplarer

have talt respective 141, 145 og 146; Analskinnen er deell.

Udmaaling af 2 Individer:

Totallængde 458""» — 314«'".

Halens Længde .... 147""» — 130«"".

Bugskinner 146 — 145.

Haleskinne-Par 84—85.
Da de ovennævnte 5 Exerapiarer er Alt, hvad vore Musæer

gjennem en længere Aarrække have faaet tilsendt af denne Art,

medens der derimod er bleven indsendt omtrent 60 Exerapiarer

af de tvende Alsophiser, raaa man formode, at den er mindre

hyppig end disse. Om den virkelig er indskrænket alene til

St, Thomas og St. Jan eller ogsaa forekommer paa den nær-

liggende 6 Vieques, eller vel endog paa St. Croix, kunne vi

for Tiden ikke afgjore.

.ålsophis sancticrucis Cope og A. antillensis (Schl.).

Efterat Giinther allerede i 1859 havde gjort opmærksom

paa, at den paa St. Croix forekommende Alsophis (eller efter den

da gjældende Nomenclatur: Dromicus) afviger fra den paa St.

Thomas forekommende ved et ringere Antal Skjælrader (17) samt

en noget forskjellig Farvetegning*), har Cope iaar i sin allere e

forud citerede Afhandling i Eebruarheftet af Philadelphia Acade-

raiets Proceedings benyttet de af Giinther fremhævede Forskjel-

ligheder til derpaa at grunde Opstillingen af den paa St. Crou

hjemmehorende Form som en fra den ægte Alsophis anttllemtt

forskjellig, selvstændig Art, som han giver Navnet Alsophis sanc

') On the Reptiles from St Croix, Wost Indies, collecteil l.y M*'^*'"'*^^^
"
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Vi have i begge de herværende Musæer kunnet undersoge

et anseeligt Antal Exemplarer (henimod 60) af begge disse

Former fra vore egne Oer foruden et Par Exemplarer fra Vieques,

og vi troe saavel at kunne udtale os for den nye Arts Berettigelse,

som ogsaa at kunne stadfæste den for begge Arier angivne

geographiske Udbredning, idet vi, forsaavidt de foreliggende

Exemplarer overhovedet vare forsynede med nærmere Angivelse

"f Oen, fra hvilken de hidrorte, ikke have fundet et eneste

Eiemplar med 19 Skjælrader (A. antillensis)^ der var kommet fra

StCroix, og ikke et eneste med 17 Skjælrader {A. sancticrucis),

•ler var indsendt fra S t. Thomas eller St.Jan.

Det sikkreste Kjendetegn for den nye Art er ganske vist

(•et ringere Antal Skjælrader; men der kan imidlertid ogsaa fra

Parvelegningen hentes Særkjender for den; dog maae disse snarere

%s i Tegningen end i den af Gii n ther og Cope særlig frem-

hævede morke Grundfarve; thi denne er paa ingen Maade altid

s^a sorlebrun hos den med 17 Skjælrader forsynede Form,

som de tvende nysnævnte Herpetologer have fundet den hos de

^Exemplarer, der ialt have staaet til begges Raadighed. Det er

f"(log langtfra sjeldent at træffe Exemplarer af A. sancticrucis^ der

slet ikke ere morkere end A. antiUensis, og hvis brune Farve hoist

^f'ig«r fra dennes ved en lidt mere guulagtig Nuance i Farven;

'"'^«ls kan denne lyse Farve være en Folge af Alderen;

'^' den meget unge Slange er stedse lys; men den hidrorer

i"*» ingen Maade i alle Tilfælde derfra, og man finder lystfarve e

'"divider, som næsten have naaet Artens sædvanlige Storrelse,

'^ «o«^ ere betydeligt storre end andre, der have en saa mork

^'''^. som Slangen overhovedet faaer. Derimod er der noget

'•"»^akleristisk og constant i de mere eller mindre uregelmæssige

^>'e reticulate Tverbaand, som findes hos A, sancticrucis, og som

"''nl'g ere tydeligt udviklede paa Halsen og den forreste Deel

'^ ^^oppen, medens de længere bagtil oploses i smaa korte gule

^'''^'h der dannes Sf Skjællenes Rande og frembringe en uregel-

•"'^ssig noget netformig Tegning. Skjondt de ere mindre .orne-
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faldende paa de lystfarvede Individer, have vi dog ikke fundet

iiogel £xemplar, hos hvilket der ikke, ialfald paa Halsen, var

Spor af dem at see, og paa den anden Side synes de aldrig at fore-

komme hos de fra S t. Thomas, St. Jan og Vieques indsendte

Exemplarer af -4/«op/««an<i//ensis. Fremdeles er ogsaa den morke-

gule Stribe, som fra Snudeskjællet lober langs Canthus rostralis

hen over Oiet og en Deel af Isseskjoldene for at tabe sig paa

Tindingregionen, aldeles charakteristisk for den nye Art. Det

er nalurligt. at den hos de iystfarvede Individer falder mindre

i Oinene, men naar man seer noiere efter, vil man ogsaa hos

disse finde den , hvorimod vi aldrig have bemærket den hos

A. antillensis.

Exemplarer, der vare noget over 4 Fod lange; hvorimod deii

storsle A. antillensis*), som vi have seet, kun havde en Længde af

3' 2" og dog var ikke lidet storre end nogetsomhelst af de

mange andre vore Musæer besidde. Ogsaa hvad Antallet af Bug-

og Haleskinner angaaer, synes A, sancticrucis i det Hele taget

at bære Prisen fremfor A. anliUensis eller ialfald for den Form af

denne Art, som forekommer paa S t. Thomas og St. Jan; men

k,in blive af videre Betydning, idet der gives Individer af .4. w"-

/uTHcts, hos hvilke Skinnerne ei ere talrigere end hos visse

Exemplarer af A. antillensis. Vi tilfoie til yderligere Oplysning

Aiilallet af Bug- og Haleskinnerne hos 4 Exemplarer af hver Art:

A. sanctinucis: 198 + 142, 190 + 136, 192+ U3. 188+ H^i

A. antillensis: 187 + 142, 186 + 140, 182 + 133, 179 + 129-

Erfaring er A. sancticrucis
almindelig

paa

IX, og vi iroe, at det maa være et tilfældigt Uheld, i

i Exemplar mangler den allerjdersle Halespids; i det ^^^"^^^

omtrent 2 Tommer, hvad der ialfald ikke vil fjerne sig •««?



s Ophold paa Oen aldrig have trnflfel

et siees i Giinthers allerede citerede

Alsophis antillensis forekommer paa S t. Thomas og St. Jan

I forslijelJige Farve-Varieteler, mellem hvilke der dog ikke kan

irsekles skarpe Grændser; undertiden forsvinde de morkere Striber

Meks. og Rygsidens eensformige brune Farve afbrydes kun af

Sljaellcties morke Spidser og Rande, som navnlig bagtil blive

stedse bredere og tydeligere. Til denne Varietet horer ogsaa del

"ne af de af Hr. Ri ise fra Oen Vieques indsendte Exemplarer.

Alsophis portoricensis Rhdi. & Lik., u. sp?

Color (in specim. spir. vin. servatis) supra rnfescevte brunncus.

mmis singuUs nigro-limbatis, subtus flavescens, srutis abdominalibus

^»Htllkgue caudalihus nigro-marginatis', squamæ per i7 series

iifpoiita;.

Hr.Riise har for nogle Maaneder siden indsendt to Exem-

P'"-eraf en Alsophis fra Portorico, som hvad Farven angaaer

^'»"er sig meget nær til den ovenfor omtalte Varietet af A. antil-

'«»•» med sortrandede Skjæl fra Si. Thomas, St. Jan og Vieques.

f^f" har nemlig paa Rygsiden en rodligbruun Farve, hvorhos de

^"''«lt« Skjæl ligesom hos den nysnævnte Varietet have sorte-

'•''"'« Spidser og Rande, som bagtil paa Kroppen blive bredere.

Indersiden er (i Spiritus) blegguul, hvorhos der i nogen Afstand

''»Hovedet begynder at vise sig Spor til en mork Bræmme langs

^^innernes bageste frie Rand, som derpaa hurtig bliver tydeligere og

•"^^n Afbrydelse optræder ikke blot paa Resten af Bugskinnerne,

•"^^ fremdeles ogsaa paa alle Haleskinnerne lige ud til den

J^^^ste Halespids.

Ogsaa
i det hele Physiognomie og navnlig i

Hovedets

^•»»amiBcation ligner Slangen fra Portorico særdeles meget ^. aniW-

''"'S og det turde være meget vanskeligt, for ikke at sige mere,

" P««vise noget derfra hentet positivt Skjelnemærke mellem dem;

^'' ">«n imidlertid to ligestore Individer af begge Former for



sig, vil man ved en noiagtif

Hovedet er forboldisviis lidt kortere og lidt bredere hos Portorico-

Slangen end hos den ægte A. antillensis, og at i Overeensstem-

melse hermed Internasalskjoldene ere noget mindre i Forhold li!

Præfrontalskjoldene, og det uparrede Pandeskjold forholdsviis lidt

kortere og bredere. Ogsaa i Hovedets Beenbygning viser For-

skjellen sig, og navnlig er Overkjæbebenet lidt kortere og dertil

maaskee lidt kraftigere og sværere end hos A. antillensis.

Hvad der imidlertid især har bevæget os til at ansee vor

Slange for at være forskjellig fra A. antillensis, er den Omstæn-

dighed, at den kun har 17 Skjælrader, altsaa 2 færre end denne.

Erfaringen har viist os, at de 19 Skjælrader ere en aldeles conslanl

Charakteer hos denne sidstnævnte Slange, og den nysnævnte

Forskjel kan derfor ikke andet end veie betydeligt. I Henseende

til Skjælradernes Antal stemmer vor nye Art med A. sancticructs,

men fra denne er den allerede ret vel adskilt ved sin Farve

og Tegning; dertil kommer endnu, at den samme Forskjel i

Hovedets Præportioner, som skiller vor ny Art fra A. antillensis,

ogsaa skiller den fra A. sancticrucis , og endelig at den har el

ringere Antal af Bug- og Haleskinner, end der sædvanlig forekommer

hos denne Art. Vi troe derfor, skjondt vi forresten indromme del

Mislige, der ofte kan være i at opstille en ny og nærstaaende Art

paa et Par Individer, dog ikke at udsætte os for at feile ved a

sondre mellem den afHr. Riise fra Portorico sendte Slange og de

tvende Alsophiser fra vore vestindiske Oer. Der er imidlertid

endnu en tredie Art, den af Cope opsliUede Alsophis melanichnus

fra Haiti*), som vor Slange kommer meget nær; og skjondt m

rigtignok ere tilboielige til at troe, at den ogsaa er artsforskjellig

fra denne, raaae vi dog indromme, at vi, hvad den angaaer, ikj^^

formaae at udtale os med lignende Sikkerhed som om de

andre Arter; thi vi kiende ikke denne A. melanichnus
uden a
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Copes meget korte Diagnose, og denne er neppe tilstrækkelig

lil al lose alle Tvivl. Saaraegel frerogaaer dog af den, at

i. melankhnus ligesom vor Slange kun bar 17 Skjælrader*) og

fremdeles ligner den i, at Skjællene ere kantede raed sortebruunt,

og at Bug- og Haleskinnerne ere sortrandedej men derimod

passer Copes Ord om Grundfarven paa Rygsiden: „yellowish

olivaceous" kun daarlig paa vor Slanges rodligbrune Farve; de

tre raorke Baand, som udgaae fra Isseskjoldene hos Å.melanichnus,

finde vi ikke hos vor Slange, og vi raaae betvivle, at Nogen vilde

kalde Bugens Farve „olivaceous yellowish" hos vor Slange, saa-

ledes som det hos Cope hedder om hans. Da nu Copes

^' burde, ialfald forelobig, opstille vor Slange som en egen Art,

fnd at henfore den til en allerede beskreven, uden at kunne

godtgjore dens Identitet med denne; men vi indromme, al

''en med Tiden muligviis kan vise sig dog al falde sammen

med den.

Udmaaiing:

Hele Længden TeS""'

Halens Længde. 225""".

Hovedets Længde maalt til den bageste Ende

af Sommen mellem Isseskjoldene 18^""".

Hovedets Længde maalt til Mundvigen • . . 21""".

fiugskinner 175, Haleskinne-Par 122.



c. Ogler (Saurii).

Amphisbæna antillensis Rhdt. & Ltk.

Corpore gracili , capite acuto. cauda breti^ verticillis squama-

rum i5, squamis corporis latiusrulis^ mediis ventris lalissimii.

xcutelHs nasalibus omnino sejunctis, rostrali frontonaioUa attingenlf.

frontalibus froyifonasalibus minoribus^ postorularibus duobus vel uno,

(inte-^ sub- et supraocularibus nuUis, labialibus superioribus et inftri-

orihux ternis; oculis sat distinclis.

Denne lille Ormogle er hidtil kun indsendt fra Si. Thomas

og St. Jan, Den har en smækker Legerasform, et spidst Hoved,

temmelig lydelige Oine og paafaldende brede Skjæl. Roslrai-

skjoldene og stoder sammen med de store, langagtige Fron-

lonasalskjolde. Pandeskjoldene ere smaa og danne lilsammen

en Figur som en skjæv Rude. Af de tre Overlæbeskjolde er del

andet del storsle og det forste del mindste; bagved Oieskjoldet

(mellem Pandeskjoldet og det tredie Overlæbeskjold) ligger der

i Reglen to, undtagelsesviis kun eet, stort Tindingskjold, og bag-

ved det eller dem en Tverrække af 4 Skjolde paa hver Side, af

hvilke det overste dog kan være tvedeelt. Paa Underkjæben findes:

el rectangulærl Hageskjold, tre Læbeskjolde paa hver Side, af

hvilke det andet er meget stort, et aflangt bagtil megel tilspidset

Skjold bagved Hageskjoldel, og bagved det igjen en Gruppe af

7 Smaaskjæl, 3 i fiirsle og 4 i anden Række; paa hver Side af

denne Gruppe findes, som sædvanligt, et stort trekantet Slij<>'<^

og bagved alle disse Skjolde en Tverrække af 10 Smaaskjæl.

Ryggens Skjæl ere forholdsviis brede, skjondt deres Længde allid

overgaaer deres Brede; Skjællene tiltage som sædvanligt i Brede fra

Midlen af Ryggen til Midten af Bugen, hvis to midterste Rjeklor

endogsaa ere dobbelt saa brede som lange; dog gjæider delt«*

kun om Kroppens midterste Stykke; længere fortil ere Bugen*

Skjæl igjen smallere, og paa Halsen og Halen ere de ikke bredere
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«nd paa Ryggen. Da Halens Skjæl i det Hele ere storre, svarer

Ungdon af fem Haleringe omtrent til sex Kropringe. Per er

SAnalskjæl og 4 Analporer; Analspalten ligger mellem to Ringe.

Antallet af Kropringe er omtrent 242, af Haleringe 15. Dyrets

Tola Mængde er 0.250""", hvoraf Halen udgjcir de 16 eller c. ^',«.

Par ven af de i Spiritus opbevarede Individer kan beskrives

^"tii bmunlig med regelmæssigt fordeelte morke Punkter paa

'}r2<^n. hvidlig med svag Punklur paa Bugen. Dette hidnirer

'"lr,i. at hver af Ryggens Skjæl har en morkere fiirkanlet Piel,

^"ngiven af en lysere Ramme; paa Bugen er denne Tegning

slagere, og en Deel af Skjællene i Bugens to midterste Rækker

"»»Igle aldeles hine Pletter.

Om denne Arts Opholdssted og Forekomst meddeler Hr. R i i s e

os folgende: „den lever som Typhlops og findes paa Si. Jan i

•^'mindelighed under de lorre Sukkerrorsblade. som i Hostens

roeies af Rorene, naar disse afskjæres og i længere Tid

Mække hele Sukkermarken, indtil man faaerTid til at hente dem
J^m til Stroelse. Jeg har ialt seet henved 20 Exemplarer fra

' '• •'3 "• Paa S t. T h o m a s , hvor der ikke længere dyrkes Sukker-

^"^ findes den under Steen, i Smaahuller paa fugtige Steder:

'^ ^r den meget sjelden, og jeg har kun seet 3 eller 4 Exem-
Piarer ian;-

*• onliUensis synes i flere Henseender at kunne betegnes

.""" ^" ^'ellemform mellem de to andre vestindiske Arter, A.puncfata

'"•^a og A. coeca fra Martinique. Af A. punctata have vi

"""fJ undersoge el Exemplar, som er meddeelt af Berliner-

^l^klringene. Halens relative Længde saml Formen af Rostral-

dm'^''
^^ ^'asalskjoldenes fuldstændige Adskillelse, men afviger

slo^'
^' ^" paa hver Side mellem Frontal- og Frontonasal-

som*^'"'
''^ ^^^ ''"^ Oieskjold ligger lo Smaaskjolde, et forreste.

^^"^
'^'" '"^'e langt og smalt, og et bageste kortere: fremdeles

pl^jj^
'''"'''"''salskjoldenes indbyrdes Sammenvoxning og ved den

'"''^^ Tegning, som fremkommer ved, at enkelte Skjæl have en



raorkere Farve end de andre. Derimod ere det forste Overlæbe-

skjold og Nasalskjoldet ikke sammenvoxne, saaledes som det

beskrives, (at Somraen paa den ene Side er udslettet et lille Stykke,

er i det allerhoieste en svag Antydning dertil), og der maa derfor

ogsaa her tælles tre Overlæbeskjolde. At hos det foreliggende

Exemplar naange af Bagryggens Skjælrækker ere dobbelte, er

rimeligviis kun en individuel Abnormitet. A. coeca kjende vi des-

værre ikke, men efter Beskrivelsen afviger den fra A. antUUn$i$

ved et mindre Antal af Skjælringe (326—29) paa Kroppen, ved

det lille lodrette Rostralskjold, som ikke adskiller Nasalskjoldene

(hvilke endog beskrives som „soudées ensemble"), ved at Oinene

ikke ere synlige, samt maaskee ved et andet Forhold mellem

Halens og Kroppens Længde*),

Cymnophtbalmus nitidus Bhdt. & Ltk.

tali majoribus, frontoparielalibus nullis^ nasalibus indivisis, po"-

mentalibus quinque, seriebus squamarum leeviutn corporis 10,

media dorsi impari aiigustiore, lineis longitudinalibus albis qna-

Der findes i det Kongelige naturhistoriske Musæum to smaa

Kvemplarer af denne Art, som angives at være fra de dansk.-

vestindiske Oer; de ere forærede af Hr. Hoskjær med den Op-

lysning, at dette Dyr i Vestindien kaldes „Woodslave."

Navn bruges iovrigt i Vestindien snart om Gekkoner,

Eumecet agili*-

ifolge Meddelelse af Hr. Rii

bruger det saal

.es,
.Slipperj-Back^
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paa de danske Oer, hvorimod Negrene der ved „Woodslave"

altid forstaae de storre Gekkoner, Platydactylusrapicauda og Hemi-

dactylut mabouia)', derimod forvexles Navnene ofte af Plantere, Læ-

ger o. s. v. Hidtil har H. Riise imidlertid ikke stodt paa nogen

Gunnophthalmus i Vestindien, og det trænger derfor til Stadfæstelse,

om den forekommer paa de dansk-vestindiske Oer eller ikke.

Slorrelsen er ikke betydelig og Formen meget smækker.

Viseborene ligge omtrent midt i det langagtige Nasalskjold.

Oiehuleii omgives fuldstændigt af en Kreds af Skjæl, af hvilke

'f'^'? som i „Erpétologie générale" beskrives som „Supraocnlar-

sl'jolfiet,« men som vistnok rigtigere betegnes som et Supraciliar-

skjold, er meget stort, af en tilnærmelsesviis trekantet Form og

slrækker sig lidt op paa Hovedets Overflade. Som sidste Spor

"' «' Oielaag sees hos det ene Exemplar en yderst svag Hudfold

'of'il under Oiet. Bagved Rostralskjoldet ligger et stort syvkan-

'«' Internasalskjold; det efterfolges af to skjævt mod hinanden

*''"«de kantede Frontorostralskjolde; efter dem kommer det

*°>a!le Frontalskjold, som er mindre end hvert enkelt af Fron-

'»^ostralskjoldene; Mellemrummet mellem Frontalskjoldel og det

Supraciliarskjold udfylde;
uregel-

"^ssigt kantet Supraocularskjold („Frontoparietalskjold," som

''«* mindre rigtigt kaldes hos Duméril og Bibron). Derefter

^'"^^^ to kantede Parietalskjolde og mellem dem et Interparie-

"'^''jold, som gjentager Frontalskjoldets Form, men er meget

'^''^f'-e end dette og end Parietalskjoldene. F rontoparietal-

* ''"jo Id ene mangle altsaa her ligesom Frontorostralskjoldene

°* (i- Maximiliani. Der tælles 8 Læbeskjolde foroven, -

6 ""ellem disse sidste 5 store, kantede Skjolde foruden det

"'««skJold. Halsens Underside er beklædt med Skjæl,

""ende smaa i Sammenligning med Kroppens; uei.nc

'"« fuldkommen glatte og ordnede il5Rækker, saa at der

"^d ad Ryggen bliver en uparret Række; i denne ere Skjællene

'°>*«sigt sexkantede og folgelig smallere end i de to tilstodende

^'h hvor de ere bredt sexkantede; de ovrige aftage forst, men



tiltage derefter igjen i Brede, saaledes at Bugens to midterste

Slijælrækker igjen ere ligesaa brede som de, der ligge nærmest

ved Ryggens Midirække. Hvor Bugens nysnævnte midterste Skjæl-

rækker modes med Halsens finere Skjæidække, vige de fra hin-

anden i Midtlinien og give Plads for et storre uparret Skjold

af langagtig Form. Paa det ene af de to foreliggenda Exemplarer

mangler Halespidsen; dog viser det, al Skjælkjolene forst begynde

i nogen Afstand fra Haieroden, og at de findes paa alle Halens

Sider. Paa det andet synes slorste Delen af Halen at være

reproduceret, og paa hele denne Deel af Halen har Skjælklæd-

ningen den fra Heterodactylus og andre Ringcigler bekjendte skav-

græsagtige Charakteer.

Farvetegningen kan beskrives saaledes: en bruun Stribe,

der begynder med Snudespidsen og forst bliver svagere paa

Halen, oplager den midterste af Ryggens Skjælrækker og Halv-

delen af den tilstodende paa hver Side; den anden Halvdeel af

disse to Skjælrækker saml Halvdelen af den tredie Skjælrække

paa hver Side fra Midten at regne oplages af et ligesaa skarpt

begrændsef, forholdsviis bredt, guulhvidt Baand, som begynder paa

Snudespidsen og forst taber sig paa Halen; derefter folger en

skarpt begrændset bruun Stribe og saa igjen en smal hvid Lmie.

som indtager Randen af begge Læber og lober neden om Oret

og Forlemmernes Udspring til Baglemmernes. Derpaa kommer

endelig igjen et bruunligt Strog, sum dog eflerhaanden gaaer over

i Bugens lyse Farve. Ogsaa hen ad de bruunlige Forlemmer fin-

des der en hvid Stribe, og selv paa Baglemmerne kan der være

Spor dertil. Undersiden af Halsen er stænket med morke Plet-

tes, saa al Farven der stikker kjendeligen af mod Strubens og

Bugens lyse Farve.

Udmaaling af det ene Exemplar, hvis Hale er reproduceret:

Hoved og Hals

Kroppen alene .

Halen

Totallængden .



Naar vi her have beskrevet denne Gymnophthalmus som ny,

er det ikke undgaaet os, at det muligviis er den under Navn af

G. quadrilineatus af Gravenhorst*) beskrevne og afbildede Form;

thi om end denne Forfatter tillægger sin Art 5 tydelige Femoral-

porer paa hver Side, hvilke vi ikke have iagttaget, saa kunne jo

bos denne Slægt disse Porer maaskee kun optræde hos det ene

Kjon? Men selv om den f«»religgende Form falder sammen med

Gravenhorsts Art, maae vi dog ansee den for at være aldeles

forskjellig fra den, som Duméril og Bibron beskrive under

'Navn af G. quadnlineatus ^ skjondt den Omstændighed, at denne

netop angives fra to andre vestindiske Oer, Martinique og

^t> Lucie let kunde vække Formodning om dens Identitet med

'or; thi ifolge „Erpétologie générale" skal Pandeskjoldet være lige-

saa stort som Frontorostralskjoldene, Læbeskjoidenes Antal kun

we 5 foroven og 3 forneden, Skjællene paa Halens Underside

^«fe glatte, Ryggens derimod kjolede! Det er navnlig

(let sidste Forhold, hvorpaa vi lægge Vægt; thi det er dog neppe

'Ynkeligt, at de franske Herpetologers Beskrivelse skulde være

""'S'ig i et saa vigtigt Punkt. Om det nu snarest er Pariser-

*Iusæets eller Gravenhorsts Gymnophthalmus quadrilineatus, der

^f Linnés Lacerta quadriiineata, eller om denne maaskee er for-

^''j^^'lig fra begge, er vel ikke let at afgjore; men som Sagetl stod

^^i'tes det os rigtigst at lade Navnet forelobig bUve ved den af

^"méril og Bibron beskrevne Form og tildele vor formeenllig

•^"^fra forskjellige Art et nyt Navn.

«ottgjlus (Eumeces) agilis (Raddi.)

(G. Spixii D. B.)

paa de danske Antiller levende Gongylus-A

ises Meddelelse der er bekjendt under ?

ommer den tillige paa

Cur. t. XXIV (15) p. 354 t



og Vieques. Hvis det er G. agilis, som vi antage, da Be-

skrivelsen i „Erpétologie générale* aldeles stemmer med den,

har den en stor Udbredning paa Araerikas Fastland, hvor den

angives baade fra Venezuela, Ny Granada, Guiana, Bra-

silien, Chile og Buenos-Ayres; derimod synes den ikke

tidligere at være bekjendt fra Vestindien, medmindre Gos ses

Mahouia agilis fra Jamaica*) virkelig er denne Art, saaledes som

det ifolge Navnet skulde formodes at være Tilfældet. Hvad der

har gjort os noget vaklende i dens Bestemmelse er paa den

ene Side, at „Erpétologic générale" netop angiver G. QE.)

Sloanei som hjembragt fra S. Thomas af Richard**), og paa

den anden Side, at Gunther***) opforer ^Mahouia ænea Gr."

(G. (E.) Mabouia D. B.) som levende paa S. Croix. Vi kjende

kun een Art fra de danske Antiller, og den er efter vor Mening

hverken G. (E.) Sloanei eller G. (E.) mabouia, forsaavidt man

ved disse Navne tænker paa de i „Erpét. Gén." beskrevne Ar-

ter, og forsaavidt disse virkelig ere gode og holdbare Arter, men

G. (E.) Spixii D. B,, altsaa G. (E.) agilis Raddi; kun en for-

nyet Sammenligning af samtlige vestindiske Arter af denne Slægl

vil kunne hæve den Usikkerhed, som endnu finder Sted med

Hensyn til disse Formers indbyrdes Begrændsning og Udbredning.

Som Bidrag dertil ville vi ikke undlade at bemærke, at G. (E.)

agilis og mabouia (som skulle stemme overeens i
Henseende til

de to Frenalskjolde og to Frontoparietalskjolde samt del rude-

formige Internasalskjold) ikke kunne adskilles derved, at Pande-
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hos G. (E.) agilis fortil er begrændset ved to, hos G.

ouia ved tre Linier, som Folge af hvilket det allsaa hos

skulde være ligesom afskaaret eller afstumpet

fortil, da der hos de foreliggende Exeraplarer af G. (E.) agilis

findes begge Forhold samt alle Overgange imellem dem. Man

maa vistnok hellere holde sig til Antallet af Supraorbitalskjoldene,

som hos G. (E.) agilis altid ere 4, selv om man ikke vil med-

regne det femte lille, som slutter Rækken bagtil og tildeels ligger

bagved Oiet. Af storre Frenoorbitalskjolde findes der tre, som

ere meget mindre end de egenlige Frenalskjolde; det sjette Over-

læbeskjold, som ligger midt under Oiet er det længste af dem

alle og saa langt som de to foregaaende tilsammen. — Med Hen-

syn til Farven kan bemærkes, at alle vore vestindiske Individer

have fire murkebrune Striber paa en gronlig eller bruunlig Bund;

•le lo midterste, som udspringe paa Hovedets Rygflade, tabe sig

' Form af en eller flere Rækker af Punkter midt paa Ryggen

6ller fortsætte sig som enkelte raorke Punkter endogsaa heelt

"ed paa Halen. De to ydre Striber, der lobe hver paa sin Side

af Hovedet, gjennem Oiet og over Oret, tabe sig i Reglen noget

foran Baglemmerne. Hos et enkelt af de foreliggende Exem-

Plarer ere de fire morke Bælter indskrænkede til Hovedet og

Halsen og tabe sig i Linie med Forlemmerne. Af lysere, næsten

''^'de Striber, flndes der fire, to paa hver Side, mellem og ne-

''^nfor de morke, men de ere ikke rigtig tydelige uden hos yngre

Et af de storre vestindiske Exemplarer maaler SVV (So"""')

f^'
Snudespidsen til Anus.

Ifølge dHrr. N e w I o n s af Giinther meddeelte Erfaring er denne

^"«g5gle hyppigere paa St. Croix end den store Gekko (PlatydacUjlus



rapicauda)^ men dog ikke meget hyppig. Al Satmnes Bemærkriiii-

ger fremgaaer del, al Negerne tildeels l'orvexle den med den »ys-

nævrite Gekko og at de paa den overt'ore den overtroiske Kædsei,

Ameira Riisei Rhdt. & Ltk. og A. Orstedii Rhdt. & Ltk.

Fra de dansk-vestindiske 6er er der hidtil bleven indsendt

opstillede som een Art i begge Samlinger, men som dog afvige

fra hinanden ved conslante, ora end minutieuse Charaklerer. I

Analogi med de allerede efter Auber, Sloane og Plée op-

kaldte vestindiske Arter have vi troet ved Valget af deres Artsnavne

at burde erindre om de to Mænd , fra hvem de foreliggende

Exemplarer for en meget stor Deel hidrore, og hvem Kundska-

ben om Faunaen paa de danske Antiller overhovedet skylder saa

meget. Ameiva Riisei er indsendt saavel fra St. Thomas, St.

Croix og St. Jan som fraWaterlsland, Vieques og Porto-

ri c o, A. Orstedii derimod kun fra S. Croix.

Ameiverne ere ifiilge Hr. Riises Meddelelse temmelig

almindelige i Haver og paa Kirkegaarde.**) Den raslende Lyd,

som de frembringe, naar de med Halen feie de torre Kviste og

Blade tilside, gjor at raan let bliver opmærksom paa dem. De-

res Æg har Hr. Riise fundet nogle Tommer indtil en halv Fod

under Jorden paa tor og leret Grund. Et saadant, der ligger

for os, er 22'"'» langt og U"'"' bredt, altsaa forholdsviis meget

aflangt, og omgivet af en aldeles blod hudaglig Skal ;
det indeslut-

tede Foster synes at være af A. Riisei. Ameivernes vestindiske

Navn er „Ground-Lizard" (Jordogler), nærmest vel i
Modsætning

til Anoliserne, der simpelthen benævnes „Lizards.«

*) Om den jamaicanske Forms Levemnade see Gosses Bemærkninger
paa

de anforte Steder.
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I en i „Proccedings of tlie Academy of iialural Sciences of Phi-

ladelphia, Febr. 1862," indrykket Oversigl over Amciva-Slæglens

Arier har deu nordamerikanske Herpelolog Cope beskrevet 3

Åmdva-Xrlev fra de danske Antiller under Navn af A. Pleei (med

Hensyn lil hvilken del dog lades uafgjort, om det virkelig er

den fra Martinique bekjendte Art), A. polops og A. bifrontala.

I den torste af disse troe vi at gjenkjende vor A. fimet, i den an-

den >or .1. Orstedii-, vil man imidlertid sammenholde Udtrykkene

I den af begge Former givne Charakleristik, kan man ikke andet end

finde denne deels temmelig ubestemt og svævende, deels ligefrem for-

feiiel; det vilde udkræve en storre Vidtloflighed end Sagen maa-

skee fortjener at godtgjiire denne Dora ved en Kritik af de en-

kelte L'dtryk; vi indskrænke os derfor lil at bemærke, at naar

>i ha\e troet al gjenkjende vore lo Arter i Copes, da er del til-

decis paa Grund af Overeenssteramelsen i de Localiteler, hvorfra

'»an havde sine (A. Pleei nemlig fra S. Croix, S. Thomas,

Portorico og Wa ter- Is 1 a n d , A. polops fra S. Croix*), men

fornemmeligen paa Grund af det af Inder- og Ydertaaens indbyrdes

Længdeforhoid laanle Kjendemærke, som virkelig passer paa de to

'ofeliggende Former; hvad der ellers er optaget i Copes korte

beskrivelser, afgiver i Virkeligheden ikke noget Skjelnemærke uden

maaskee Farvetegningen, men den er, som bekjendl, kun til en

*'s Grad at stole paa i denne Slægt. Vi skulle senere angive,

vortor vi ikke kunne antage nogen af dem for at være den ægte

^- Pleei D. B.; Navnet A. polops have vi ikke villet oplage,

''* "i dog ikke have fuld Sikkerhed for, at det virkelig er vor

^- Orstedii. Hvis Copes A. bifrontata virkelig er fra S. Tho-

"las — hvorom vi ikke kunne andet end nære nogen Tvivl —
^/"les der ialfald een os ubekjendt Ameiia- AH paa de danske

^er; thi en Ameiva med to Pandeskjolde, det ene bagved det

"'^<^t, med Ganelænder og med Vderlaaen kortere end Inder-



taaen samt med en lys Stribe midt ned ad Ryggen er endnu

ikke bleven indsendt lil de kjobenhavnske Miisæer.

det forste er Hovedets Skjoldbeklædning den samme; dernæst findes

der langs med Overarmens Forside en Række af brede Tverskjolde

eller Tverskinner, som paa hver Side ledsages af en Række af

Skjæl, der ere lidt storre end de andre paa Overarmen; gjen-

nem lignende kantede Smaaskjæl i Albuhulen gaae disse Over-

armens Skinner jævnt over i Underarmens Række af Tverskinner,

som tilbage i Brede ned mod Haanden; gjennem Mellemformer

(brede Skjæl , deelte Skinner) gaae endelig disse Underar-

mens Skinner paa Haanden over i de mindre, som danne

Fortsættelsen af Fingrenes endnu smallere. Uagtet dette hele

Parti er væsenlligen eens hos begge Arter, er der dog den For-

skjel, at Overarmens Skinner i det hele ere lidt bredere hos

A, Orsledii. Antallet af Bugens Skjælrækker er 10, paa Indersi-

den afLaarene findes ligeledes henved 10, Femoralporernes Antal

varierer fra 13 til 20, (hos A. Orstedii er det i Reglen 16-18),

og Analskjoldenes er i Reglen 3, sjelden 2 eller L De Skjæl-

roseller, som omgive Femoralporerne, beslaae i Reglen af tre Skjæl,

hos store Exemplarer af A. Riisei underliden af fire i de m-

derste Rosetter. Skinnebenet dækkes indvendigen egentlig tun af

lo Rækker af Skjolde, af hvilke den yderste og navnlig dennes

andet og tredie Skjold aldeles have Overvægten over de andre.

Den ydre Side af Bagfoden beklædes fuldstæ ndigt af
•

flere Rækker

polygone Skjolde. m ere Forlsættclser a f dem, som beklæde

Fingrene.

A. Riisei op, ' en betydelig Sti3rrels e, indfi , ,9'S
hvoraf

Halen dog ndgjur• de 13". De Skjolde, som ledsage de egen.nge

Underlæheskjolde (vi kunn.^ vel kalde (Jem „Sublabialskjoldenc''),

er meget mindre end1 hos A. Orstedii, og «Jet Par af dem, som

folger umiddelba. tter rlot uparrede. Postmental!.kjold,
stoder

lien, led s in forn3Ste
Halvdeel,

idigt. Mellem Ui



tit'ii fortsætter sig fortil lige til eller næsten ti) Ilagcskjoldet.

Efter Siiblabialskjoldene folger forst en Række Skjæl , som

ere en Deel storre end Strubens ovrige meget Qne Skjæl;

uiidt paa Struben blive disse dog en Deel storre, saa atter

finere, og tilsidst optræder der igjen et Par Tverbælter af

storre Skjæl mellem de bageste Halsfolder. Ryggens Skjæl

ere meget fine og ikke kjendeligt storre end paa

Kroppens Sider; kun hos raeget store Exeraplarer kan man

ertjende en lille Forskjel i denne Henseende. Over Albuen, paa

Armens Bagside, findes en lille Gruppe af storre polygone

Stjæl; men underliden blive enkelte af disse bredere, saa al »Je

kunne faae Navn af Skinner, og dette Forhold afgiver derfor kun

et mindre godt Skjelnemærke mellem de lo foreliggende Arter,

»aleskjællene ere raeget smallere og som Folge deraf

'dirigere hos A. Riisei end hos A. Orstedii; i den femtende

Skjælkrands f. Ex. fra Haleroden er deres Antal noget over 10;

og Kjii ed Halens Ax

«nd den indre. — Farven viser de sædvanlige Variationer

'^3 det plettede til det stribede; de storre Exeraplarer og selv

adskillige af de mindre ere askegraae med talrige lyse Draabe-

P'etfer især paa Halen, Baglemmerne og Kroppens Sider; hos

'"dre slutter der sig dertil sorte Schatteringer paa Kroppens Si-

'^^r; alle disse ere rimeligviis Hanner. Saa kommer der For-

™" 'ned svage Spor til to lyse Længdestriber lobende langsmed

•^^ændsen mellem Ryggen og Siderne; fremdeles unge Individer,

''*°^ disse Striber endnu ere meget tydelige, men hvor Draabe-

f^'etterae ligeledes ere meget ioinefaldcnde (unge Hanner ?), og

^"delig Former, hvor Pletterne forsvinde aldeles eller ialfald blive

'"^»"^tsvago, men hvor der findes en skarp hvidstribe paa mork

''^"fid paa hver Side fi.i Oiel til Haleroden, og nedenfor denne,

"^*^"ern For- ,)g Baglem memo, undertiden en eller to finere og



svagere, hvilke synes med Alderen at omdannes til en Række af

lyse Pletter og at tabe sig mellem de andre Draabepletter.

A. Orstedii synes, efter det foreliggende rigtignok mindre

betydelige Materiale, ikke at opnaae saa betydelig eii Storrelse;

vort storste Exemplar er kun 9" langt, hvoraf Halen udgjor

de 6. Sublabialskjoldene ere her lidt storre, og det forsle

Par af dem beriirer hinanden fuldstændigt i Midtlinien; Skjæl-

kilen mellem dem og de egenlige Underlæbeskjolde er megel

mindre udviklet; den bestaaer kun af een Skjælrække og

naaer i det hoieste til Oiets Forrand, ja mangler undertiden

ganske. Strubeskjællene ere i det hele grovere, og Modsætningen

dem og den Skjælrække, som ligger nærmest ved Subla-

bialskjoldene, derfor mindre udpræget. Ryggens Skjæl ere

ligeledes grovere end hos A. Riisei og tillige meget grovere

end Sidernes, og Albuskjællene danne her altid en lille Række

af Tverskinner. Halens Skjæl ere bredere, folgelig ogsaa

færre — i den femtende Krands fra Haleroden knap 30 - og

ligesom deres Kjole mere skraa ts til lede ,
saa at de af dem

dannede Linier tydeligt divergere fra Midtlinien ud til Siderne.

Endelig er den ydre Bagtaa næsten et heelt Led læn-

gere end den indre. — Intet af de foreliggende Exemplarer

er plettet, de ere alle stribede, hvori dog maaskee deres Alder

eller Kjon kunde være Skyld. Midten af Ryggei

derefter folger paa hver Side et bredt, Bælte med

3 lyse Striber, af hvilke den overste gaaer fra Oiet til
Haleroden,

paa Grændsen af det graa og sorte Parti, de to andre fra

til Bagleramerne; den ninderste af dem fortsætter sig ofte paa

Skinnebenets Forside og træder igjen op paa Bagbenets BagM «

og Halens Sider.

Vi ansee det for rigtigt her ogsaa at meddele Resultatet ai

en Sammenligning med to temmelig nærstaaende Arter,

Ameiva Auberi Coet. og A. vulgaris Licht., paa hvilke vi have

yderligere Leilighed til at prove de for de to beskrevne ves m

diske Arter benyttede Kjendemærkers Værdi. Af den sidslnæ>n
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Arl have vi kunnet undersoge flere sydamerikanske (især brasi-

lianske) Exemplarer, af den fOrstnævnte et ungt Exemplar, som

Ur. Capt. Andrea har bragt med sig fra Cuba. Vi maaae dog

lorudsl'ikke den Bemærkning, at hvis man med Cope (I. c.)

lil fastholde en Adskillelse mellem A. Auberi og A. triiineata

iiogel holdbart Skjelnemærke ; thi Farven alene afgiver intet saa-

dant, og vi maa derfor vedkjende os den Anskuelse, at A. Irilineala

er deels Hunnen, deels Ungerne af A. Auberi Coct.

Ameiva Auberi stemmer i Henseende (il Skjælbeklædningen

nærmest overeens med A^Riisci; denne har nemlig omtrent samme

'irad af Fiinhed paa Ryggen og Siderne. Halens Skjæl ere ligeledes

smalle og parajlele, Strubeskjællene forholde sig ogsaa nær-

mest som hos A. Riisei, dog mangler her en tydelig (Iruppe af

storre Skjæl midt paa Struben; det forsle Par Sublabialskjolde

"derimod her fuldstændigt adskilt fra hinanden, og Skjael-

tilen mellem Underkjæbens to Skjoldrækker er endnu mere udviklet

•""d hos A. Riisei, sammensat af 4—5 Skjælrækker og rækker

nssten lige til selve Hageskjoldct. Overarmens Skinner gaae umid-

'lelbart over i Underarmens ; ogsaa Albuen har her sit lille Skinne-

P^-'i; Antallet af Bugens Skjælrækker er hoist 10; Analskjoldene ere

^ (1 stort og 8 middelstore), Femoralporerne 14 i Tallet; Baglem-

"ernes Beklædning er væsentlig den samme som hos A. Riiset og

O^^'fdu, „aar undtages de, rigtignok ikke meget ioinefaldende.

Ufleiknuder, som udmærke A. Auberi. Derimod gjenflndcs et Par

*^"u<Jer under Haanden, hen imod dennes ydre Side, saavel hos

^e to dansk-vestindiske Arter som hos A. vulgam. Bagfodens

^derlaa er kjendelig længere end Indertaaen, omtrent som hos

^'Orsledii. Det foreliggende Exemplar har fem lyse Længde-

''"'e^ afhvilke en lober midt ned ad Ryggen: mellem det un-

''"^»e Par paa hver Side findes en mork Schattering.

'ameiva vulgaris have vi allerede tidligere paa et andet Sted



gjori (il Gjenstnnd for Omtale*), og antydet, at der indenfor denne

Art viser sig en vis Mangel paa Bestandighed i Forhold, som hos

andre ere constante nok, saa at man, naar et mindre Alaterialf

forelaae, kunde forledes til at klove Arten i flere; den under-

stjgte Række af Exemplarer fra een og samme Lokalitet (Lagoa

Santa) overbeviste os imidlertid om, at disse Forhold decis err

forbundne ved Overgange, deels krydse hinanden i deres Fore-

komst og folgelig ikke have saa stor en Betydning, som man

kunde være tilboielig til at tillægge dem. Til Sammenlig-

ning med de nysbeskrevne vestindiske Arter skulle vi her endnu

foie folgende: A. vulgaris forholder sig i Elenseende til Eens-

iirtetheden af Ryggens og Sidernes Skjæl og i Henseende til

Ilaleskjællenes Form og Beskaffenhed nærmest som A. Riisei. i

Henseende til Strubeskjællene nærmest som A. Orstedii- Skjael-

kilen mellem Underkjæbens Skjoldrækker er aldeles rudimentær

eller mangler ganske, og det forste Par Sublahialskjolde bcrorer

hinanden fuldstændigt eller næsten fuldstændigt. Antallet af Bu-

gens SLjælrækker er JO eller 12, af storre Analskjolde 3 eller

4, af Femoralporer fra 19 til 22, af Skinnebenefs Skjoldrækker

3 lil 4, hvoraf folgcr, at de to Skjolde af den ydre Række,

som hos de i det foregaaende omtalte Arten spille saa stor en

Rolle, her træde betydeligt tilbage; dog er der i denne Hen-

seende en bt'tydelig Variation indenfor Arten; Skjoldene i de"

ydre Række ere hos nogle Individer dobbelt saa brede som hos

andre. Der findes ingen Skinnerækkc paa Overarmen,

men kun flere Rækker af storre, kantede Skjæl eller

Smaaskjolde, af hvilke kun enkelte undtagelsesviis ere lidl mere

brede end lange; dog træffes ogsaa Individer, hvor en >

række lydeligere hider sig foifolge. Albuskjællene ere derimoi

hverken i Form eller Storrelse sonderlig forskjellige fra Arnien=>

ovrige Smaaskjæl.
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Ameiva Pleel D. B.

Vi skylde endnu at gjote nærmere Rede lor, hvorfor vi

ikke med C op c kunne betragte nogen af de foreliggende For-

mer fra de dansk-vestindiske Oer, og navnligen ikke A.Riisei^ aom

identisk med A. iHeei^ der angives baade fra Marti n iq ue og fra

St. Domingo, og som det derfor kunde være rimeligt nok at træffe

|iaa Jomfru-Oernc. Vanskeligheden ved fuldstændigt al afgjore

delte Sporgsmaal foriigcdes ved adskillige Uovereensstemmelser

mellem Beskrivelsen og Diagnosen af den nævnte Art i „Erpelol.

géiiérale«, saa al man ikke retvel kunde vide, hvad man skulde

holde sig til; saaledes angives Bugens Skjælrækker del ene Sled

til 10, det andet til 12, Laarets Skjoldrækker snart til 7, snart

til 9; Skjællene over Albuen siges de to Steder at være „dilatées

iransversalement« (i Alodsætning til „cyclohexagones"), paa del

Iredie beskrives de som „une reunion de cinq å sepl sculelles

plus grandes que les autres écailles sousbrachiales", hvilket dog

er noget heelt andet. — Der var imidlertid enkelte Forhold, som

\vnlcs bestemtere at udelukke den Mulighed, al de foreliggende

Former kunde henfores til A. Pleei, saasom, at Overarmens storre

Skj*l beskrives som „en eller to korte Rækker af sexkanlede

Stjæl, der neppe ere mere brede end lange, men storre end de

*ed Siden af dem«, medens de saavel hos A. Riisei som hos A.

Orsttdii er betydelig bredere end lange og ganske have Charak-

'eren af Tverskinner; al Skinnebenets Skjoldrækker angives til

'j're, hvoraf den inderste er meget lille", lod sig bedre forsvare

<^m de foreliggende Former, skjondt del er naturligst kun at

^^gne to, da den inderste som oftest er meget uregelmæssig og

"fuldstændig og under alle Omstændigheder kun beslaaer af Skjolde,

^'^m ere overmaade ubetydelige i
Sammenligning med de to an-

l^e Rækkers. Femoralporernes Antal (indtil 24) er ogsaa storre

fnd hos nogel af de foreliggende Exemplarer, men afgiver maa-
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af A. Pleci omtales et uraage Antal af Striber (5 eller 7),

hvoraf en midi ned ad Uyggeii ; denne uparrede Midtslribc. som

ogsaa udmærler A. Auberi^ findes nemlig ikke hos noget Exemplar

fra de danske Oer, som vi have sect. — Endelig maae vi tilfoie.

at kunde vi end gaaet ind paa at henfore en af de foreliggende For-

mer (il A Pleei, kunde del lige saa godt været den ene som den

anden, og dette har ogsaa bidraget til, at vi opgave denne

Henforelse for begges Vedkommende. Heldigviis have vi for ganske

kort Tid siden, ved vor utrættelige Correspondent Hr. R li se, erholdt

for at være den ægte A. Pleri , ialfald St. Domingo-Formen af

denne Art*); det viste sig derved, at denne er ganske forstjellig

fra de andre i denne Afhandling beskrevne .^meivo- Arter og nivn-

ligeri fra A Riisei; Forskjellighederne ere folgende:

Hovedets Beklædning er i det hele den samme, naar und

tages enkelte Smaatræk, som muligviis ikke engang ere constanle.

f. Ex. at Nasofrontalskjoldet forlænger sig med en Spids tilbage

lige til Frontalskjoldet og derved adskiller Præfrontalskjoldene fra

hinanden; at der bagved Interparietalskjoldet ligger ikke 2, "ip"

3 Smaaskjolde; at det forsle FVenoorbitalskjold Ikke forlænger sig

ned til Overlæbeskjoldet o. s. v. Mellom Underkjæbens 2 Rækker

af storre Skjolde findes 2 eller 3 Rækker af Sraaaskjæl ligesom

hos .-1. fimet, og Strubens og Halsens Beklædning er ligeledes

den samme som hos denne Art, dog med den Forskjcl. at dt' slone

Skjæl midt under Struben brede sig over el slorre Omraade og

ere mindre skarpt afgrændsede fra de omgivende Smaas j* •

Ryggens, Bugens og Halens Beklædning er ligeledes den samme

hos begge Arter, men Lemmernes er temmelig forskjellig-
Pa"

Overarmen findes der ikke en enkelt skarpt udpræget Ra-H^^

af brede Tverskinner, som næsten umiddelbart gaaer over

Underarmens, men flere (4—5) Rækker af storre kanlede >kF'-



lii.'Qi'iuie Maade forholder del sig med Underarnien: Skinnerne

Tc Un udviklede i dens nedre Halvdeel; de ere derhos

mindre brede og mindre skarpt adskilte fra de omgivende

storre og mindre Skjæl ; de fortsætte sig ikke saa tæt hen til

Haandens smaa Tverskinner, ligesom de ved et stort Parti

af Smaaskjæl ere adskille fra Overarmens. Der er 12 Skjæl-

riftker paa den bredeste Deel af Bugen. Paa Laarets liKlersido

fre Skjoldrækkerne noget talrigere e/Td hos A. Pleei. de tnkrlte

%)ide derfor noget mindre, hvilkel navnligen sees ved <i( sam-

menligne de to næstyderste Skjoldrækker. Femoralporernes Antal

fr 17— 18, hver er omgiven af et stiirre og 3 mindre Skjæl. Skinne-

'iP'ifls Underside dækkes af ikke mindre end 4 tydelige Skjold-

rækker, og de enteltp Skjolde i de to ydre Rækker ere derfor

mnidre og talrigere end hos A. Hiisei, Misforholdet mellem de lo

^nal^kjoidene ere smaa og talrige. Fodens Kygside dækkes hos

'^^•ulgaris, Riisei og Orsiedii næsten fuldstændigt af storre Skjolde.

'•^e' (ier fra de 4 yderste Tæer Jciber Rækker af Skjolde eller Skinner

"P *pd Siden af hinanden næsten til Fodleddet; hos A. Pleei der-

"""'J findes kun 3 saadanne Rækker af Skjolde paa Fodens ydre

^'<^e: den, der skulde svare til den lange Taa, mangler og iste-

•Ipnfor den tindes der en fiin Skjælbeklædning paa den indre Deel

ifF.itlensRygnade. —
I flere Henseender danner A. Pleei Binde-

'^'^<'t mellem A. Riisei og A. corvina^ fra hvilken den dog er meget

"' ^fl^^kill. Fra Ameiva valgavis vil den kunne skjelnes ved en finere

'^j*ll>ekla>dning paa Ryg og Strube, mindre og talrigere .4nal-

^^io'de, ved den ufuldstændige Skjoldbeklædning paa Bagfodens Ryg-

'"^^T ved at Postmenlalskjoldene ere heelt adskilte fra hinanden,

'^^ en noget anden Form af Forlemmernes Beklædning. v.>d de

'" """*•" Underkjæbens Skjoldrækkrr indkilede Skjælrækker m. m.

»et foreligg.-nde Exemplar er c. 15" langt, hvoraf Halen

"^gjor lidt over ^.
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Farv e tegningen er hos det foreliggende Individ omlrenl

som hos det andel i ^Erpét. générale" omtalte, paa een Gang

plettet og stribet. De lyse Pletter sprede sig over Kroppens og

Halerodens Sider og Lemmernes Rygside. Kropsidernes Griind-

nr)derste ligger heelt nede paa Kroppens Sider; til Nfid kan man

orkjende en niende uparret midt ned ad Ryggen; den fremkomirior

derved, at de lo nærmeste lyse Linier ere indfattede at et svagt

sortagtigt Baand. i Modsætning til hvilket det nieileinliggendr

smalle Parti viser sig som en lys Stribe. Ogsaa her er Strube-

folden farvet af et sort Tverbælte, saaledes som det bc>ikrives i

Ameifa cor?ioa Cope*),

Af denne Art har Hr. Rjise tilsendt os 3 Exeraplaror fra

vSombrero, den nordligste af de karaibiske Oer, netop den samme

Lokalitet, hvorfra Cope havde sine. Da Copes Beslirivelse ikk'"

er aldeles udtommende, skulle vi her meddele en ny Beskri-

velse af denne fra de i det foregaaende omtalte temmelig for-

skjellige Art.

Hovedets Beklædning synes ikke at frembyde noget særåck^

mærkeligt; dog kan mærkes, al medens ellers Nakkeskjoldet

pleier al være det mindste af fem, som danne en Tverrækko.

danne disse Skjolde her snarere en Gruppe med Nakkeskjoldet

i Midten, paa Grund af, at dettes Naboskjolde ved en Tverlinie ere

deeJte i to. De Smaagryn, sora ogsaa hos andre Arter tildee ^

omkrandse Supraorhitalskjoldene baglil og paa Siderne, naae her

lidt længere fortil paa disses indvendige Side end hos A. «»'"

og (irstedii. Skjælkilen mellem Underkjæhens lo Skjoldrækker er

kun lidet udviklet og dannet af en enkelt Skjælræklc ligosom

hos A. vulgaru og Orstedii, og det forsle Par Sublabialskjolde

berorer hinanden fuldstændigt. Tindingskjællene ere fine, me"
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af Smaaskjolde. Strubens

!l med en Gruppe af storre i Midten og et Bælte af lig-

ellem Halsfolderne. Paa Rygsiden af Kroppen og Lem-

Skjælheklædningen ligeledes fiin og eensarfel som hos

; Antallet af Bugens Skjælrækker er hoist 12. Men

?rc|rmen findes ingen Skjæl, som udmærke sig

ende ved deres Storre Ise: vel tiltage do lidt i

torre og af en tydeligere kantet Form, men disse Skjæl

derarmen og ere ved Smaaskjæl adskilte saavel fra Overarmen

som Ira Fingrenes Smaaskinner. Paa Laarenes Underside kan man

taeije 13—14 Skjoldrækker og paa Ski nn ebene t 4, af hvilke

den ydre Række og navnlig 3 af dennes Skjolde som sædvanligt

•'rede storste, medens den femte er uregelmæssig og ufuldstændig,

iigesotn den tredie hos .4. Riisei og OrsUdii. Femoralporernes

Anial er meget stort, indtil 34 (Cope angiver 32 hos Hunnen

"g talrige. Bagfodens Rygside dækkes kun for en mindre Deel

^i et sammenhængende Pandser af storre kantede Skjæl, men for-

resten dcels af smaa i Rækker ordnede Skinner, som ere at be-

••agte som Fortsættelse af Tæernes, deels af Snraaskjæl, som ud-

fylde Mellemrummene mellem hine, og paa samme Maade for-

^o'«ler det sig med Rygsiden af Hænderne. Halens Beklædning er

'''''« væsentlig forskjcllig fra den hos A.vulgaris. Riisei o. s. v. Yder-

'*^«" " i Forhold til Indertaaen længere end hos A. Riisei, men

''»ftere end hos A. Orsledii. — Del storste af de foreliggende

^s^raplarf^r er 11'' langt, men Halen er reproduceret og udgjor

''"^"; dets Totallængde skulde derfor vistnok egenlig være 16",

^^«Pe angiver Totallængden til 16'' 2'", hvoraf Halen il" 4'").

^^^^n er hos de foreliggenne Exemplarer aldeles sort, men

'"^ " sikkert kun Folgen af den mindre heldige Conservations-
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tilstand, hvori de befinde sig; dog beskriver ogsaa Cope den som

sort. Undersiden af Bugen og Halen som blaalig-gron, („glaucous

green"), undertiden med et guulagtigt Anstrog („tinged yollow").

Til lettere Orientering i de sex os nærmere bekjendte Ameim-

Arters Hovedskjelnemærker ville vi endnu meddele foigcnde Oversigt:

A. Brachium {^Humerus) serie singulu squamarum dilatatarum,

quaium latitudo longitudinem bis vel pluries supera! ; sculella sub-

ttbialia seriebus duabus disposita
;
pori (emoroles 13—20.

a. Series sguamularum 2— 5 inter scutella majora nnixtUt

inferioris utrinque interpositæ.

1. A. Auberij squamæ tubercuUformes m lalce udsunt; scuklla

sublabialia paris priini inter se plane disjuncla sunt.

•2. A. Rliseij squamæ luberculiformes m calce nuilæ; scutella

sublabialia primi paris pro parte inter se coutingeniia.

maxillæ inferioris.

3. A. Orstedli; squamæ tuberculi

sublabialia primi paris pro parte

lateralibus majores.

B. tirachium seriebus pluribus

narum, haud vero forte dilatatarum; scutei

vel 4; pori femorales i?—24.

4. A. TulgariS) series squamularum

inferioris utrinque unica vel nulla', scutellt

5. A. Plceij senes squamularum inter scutella maxillæ tufer

utrinque duæ vel tres; scutella analia plura minora; pedes posH

supra pro parte modo scutcHata,

C lirachium sguamis majoribus vel scutelUs omntno

scutella tibialia seriebus 4; pori femorales usque ad Sd.

6. A. conina; squamulæ maxillcB inferioris
intascutellares

i

xn A.vulgari; scutella analia plura minora; pedes postici supra p

parte modo scutellis majoribus obtecta.



.,Den almindelige Leguan" er indsendt fra St. Croix,

St. Jan, St. Thomas og Tortola. Den angives desuden fra

Tobago, SI. Domingo og Martinique, og for Fastlandet fra

Den vestindiske Form frembyder ingen Forskjelligheder fra den

sydamerikanske.

„Iguana tubercutata er ikke ualmindelig paa St. Thomas,

skriver Hr. Riise; ,.jeg har seet over hundrede Exemplarei her

i de sidste tyve Aar. Enkelte af de franske Indvaanere her paa

Stedet spise dem. Ungerne udmærke sig ved en ualmindelig

smuk, livlig lysegron. Farve, og enkelte Individer kunne beholde

denne smukke gronne Farve, indtil de ere ^/a eller ^4 Alen

lange fra Hoved til Halespids , hvorimod andre allerede have

antaget de ældres smudsige graa Farve, forend de opnaae

<lpnne Storrelse. Den smukke Farve, som Ungerne have, taber

H temmelig hurtigt i Spiritus og bliver mork eller smudsig

gfon. Det storsteExemplar, som jeg har seet paa S t. Th omas,

"I- 1^2 Alen langt*) fra Hoved til Halespids ; det var fanget med

'•'ne paa en Fiskekrog med raat Kjod som Madding. De fleste

Ewraplarer, som jeg har seet, vare fra en gammel Kirkegaard,

««'" ligger paa et temmelig fugtigt Sted, og dens Omegn. Jeg

^"f talt indtil 25 Æg i en gammel Hun.'

Blandt de i det Foregaaende omtalte Krybdyr og Padder fra

•^e danske Antiller har der været flere, om hvis Selvstændighed

«^ller Forhold til andre Arter vi kun have kunnet udtale os med

*" vis Tvivl af Mangel paa det nodvendige Saromenlignings-

»ateriale af de nærstaaende Arter. Med Hensyn til Anolis-

^flerne have vi været heldigere stillede, og uagtet de Vanskelig-

med Studiet af denne Slægt, fole vi

^eptbr 1859



derfor her færre af de Belænkeligheder og Tvivl om Rigligheden

at de \undne Rebultator, som m i det Forcva.HMule oli. re Iiim-

s«i'ret nodle til at udtale.

Den drlrige Jno/?s-Slægt har iit\ulsoml sil LdhredningMnnlt-

jjunkl I Vestindien; af dens c. 70 Arter le\e hei t. 40 eller ^-,

og af de evnge c. 30 bcboe de fleste Landene \cst og itjd for

den mexikanske Havbugt, især Guiana og \\ (iranada. Kun

ganske taa, der ligesom antyde Slægtens Grændsci mod Nord o/

sjd, forekomme i Bol iv la og det ostlige Bra si 1 len samti(.ali-

1 ormen og de ostlige Fristater*)

p. 170 oa; flsd medilcclle 0\ei-igt at

givelser om, al de ogsaa skuldt. tin

og<5aa findos i do osllice lii-l.ild

'A. porcatus' (forskjellia li.i A y,

Cuba, at A.eque8tris forckoiniiici i

A.refulgens paa Cuba, A. clayiolcn



Af de bekjendte c. 70 AiioHs- Arier have vi dog kun

bavl Lejlighed til at undersoge et mindre Antal, nemlig 16.

Det er noksom bekjendt, med hvilke Vanskeligheder man har

at kjæmpe i denne Slægt; er det allerede i og for sig vanske-

ligt nok paa en tilfredsstillende Maade al diagnostisere Arter,

hvis Forskjelligheder vel kunne opfattes med Oiet, naar man har

dem ved Siden af hinanden, men alligevel ere yderst vanskelige

at udtrykke tydeligt i Ord, saa foroges disse Vanskeligheder

her ved den Ubestemthed, hvormed mange ellers vigtige Forhold

iræde op, og ved den i denne Slægt saa betydelige Kjons- og

Aldersforskjel. Undersogelsen og Bestemmelsen af de i vore

Musæor opbevarede vestindiske Former vilde derfor neppe have

''Jrl lil noget afgjorende og paalideligt Resultat, hvis ikke navnligen

Hr. Riises gjennem Gere Aar fortsatte rigelige Indsamlinger af

de forskjellige Kjon og Aldere af de paa vore Oer levende Arter

''»vde sat os istand til efterhaanden at klare alle tvivlsomme Sporgs-

™aal med Hensyn til disse Arters Begrændsning. Vi have i det

f^olgende sogt at levere nogenlunde udtommende Beskrivelser og

Diagnoser idelmindste af de Arter, hvoraf vi have kunnet under-

; man vil finde, at vi have

om ikke tidligere, idetmindste

'^^e i den Udstrækning, ere blevne benyttede som Skjelne-

mærker, men som afgive ligesaa gode Charakterer, som de

'^^J^anligen anvendte. At opstille en Art paa et enkelt Exeraplar,

" i denne Slægl endnu mere misligt end i andre, selv om den

''^^""•ives nok saa omhyggeligt. Beskriveren vil her altid være udsat

''' «' tage feil af det Væsentlige og det Uvæsentlige, naar han ikke

^'" sammenligne Oere Exemplarer, og naar saa en Anden igjen

'^«' sammenholde Beskrivelsen med et enkelt ham foreliggende

'^''^ fordi han finder visse smaa Uovereensstemmelser, hvis Be-

'J;'"'"^ han ikke kan bedomme. Med disse Bemærkninger om

''i^"Jemærkernes Ubestemthed og Mangel paa Skarphed i Anoln-

'"*^'''"
<r del dog ingenlunde vor Mening at antyde, at Arts-
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hegrehet i denne artrige Slægt i Virkeligheden skulde have en

mere v;ig Chaiakteer end i andre mindre arlrige Slægter, at

Arternes Grændser i Virkeligheden her skulde være usikkrere,

mere udsatte for Overgange o. s. v. Vore Studier af Anoiiderne.

som omfatte Hundreder af Exemplarer, have tvertimod bibragt os

den modsatte Anskuelse.

Den af tiere Forfattere (Cocteau, Gray, Fitzinger*)

forsogte Oplosning af ^nohs - Slægten i liere, er efter vor

Mening hverken naturlig eller blot praktisk mulig. De som

Slægtscharakterer benyttede Forbold ere ofte ikke andet end Kjoiis-

eller Aldersmærker, ja undertiden ikke engang constante som

saadanne, hvilket f. Ex. gjælder om Halekammen hos A, cristatellus.

paa hvilken Slægten Xiphosurus er bleven opstillet.

Efter hvad Hr. Riise meddeler os, opholde Anoliserne sig

deels paa dyrkede Steder, deels i og omkring Husene ved Ud-

kanten af Byerne og paa Landet, deels paa Mure, storre Urter

og IJuske, f. Ex. paa Cijanus flavm, den almindeligst dyrkede

Plante i Ncgerbiiv.rne vod Plantagerne**). Det er bekjendt, al

de hrirc til de larveskiflcnde (^'ler; A. rrislatcllus er saaledes i

Almindelighed smudsiggrOn, nu ii undertiden morkegron, næsten

sort. Efter nogle af Hr. Uiise moddecUc logninger at domme,

sidde de paa Grene eller andre Gjcnslande i en eiendoinmelig

Stilling, med Lemmerne trukne ind til Kroppen og Halen stivl

udstrakt i skraa Retning, rede til at springe, og samme Meddeler

omtaler ogsaa deres lydlose Spring fra Green til Green, i Mod-

sætning til den raslende Stoi, som ledsager andre Oglers Bevægelser.

Deres Æg ere temmelig almindelige paa dyrkede Steder, nogle



Tommer under Jorden, i Urtepotter, o. s. v., og have en langagtig

Form, en blod, pergamentagtig Skal, og ligne i det Hele Ameivernes

og Slangernes Æg: to for os liggende Æg af A.pulchellus have

en Længde af 10""" og en Brede af 0^2""". De af Giinther*)

undersogte Exemplarer af A. acutus havde kun et meget stort Æg
hver, uden Spor til Fosler, uagtet det syntes at være modent til

at lægges; han antager derfor, at de yngle flere Gange om Aaret,

hvilket i det Hele -synes at gjælde om flere af de mindre Ogle-

Aiiolis cristatellus D. B.

Auotis capite brevi; carinis foveaque frontalibus sat disiinctis.

'upraocularibus 8-i2 carinatis exceplis ^ circumorbitalibus inter se

»æpmtme cnntinytnlibus. ah occipitaii dislindo vero sejanetis; squamis

dorsi minutis graniforinibus, mediis non vel paullo modo majoribus;

plica dorsuali humili in maribus aduUis ; cauda compressa, in maribus

forliter serrato-dentata vel crista cutanea alta prædita; squamis ven-

tralibus rolundatis lævibus^ mcmbrorum pro parte carinatis^ femora-

'«*«J et antibracfiialibus anteriorihus dilatatis hexagonis unicarinatis^

P^dum nnicarinatis.

Vi skylde fornemmelig DHrr. Riises og Orsteds Ind-

samlinger, at vi have kunnet sammenligne en stor Række af

^»emplarer af meget forskjellig Alder fra St. Thomas, St.

^^O'x, St. Jan, Just v. Dyck, Vieques, Water-Isia nd,

Tortola og Porlorico. Ifolge ældre Angivelser forekommer

^«n tillige paa Martinique, Gua d eloup e og Marie-Galante

"g horer altsaa til de forholdsviis vidt udbredte vestindiske

^ft"; dens Forekomst i Guiana tor man derimod vistnok indtil

^'<lere betvivle. Til Beskrivelsen i „Erpétologie générale" og til

•^^enstaaende Diagnose skulle vi endnu foie fiilgende Bemærkninger

:

Hovedet kan variere noget i Længde, men er dog altid at

'Annals I. i-, n •)|,i. ,1,,,,,,^ M.'nini' filirrdes af Cone (Proc. Acad.
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kalde kort i Modsætning til de folgende Arters. Smaaskjoldene

paa Snuden vise ikke nogen regelmæssig Anordning. Antallet af

stfirre Skjolde paa Supraocularregionen varierer betydeligt ligesom

hos andre nærstaaende Arter, her fra 8 eller endnu færre til 12

eller endnu flere; de storre af dem ere tydeligt kjolede. Skjon<ll

Reglen er, at de Rækker af storre Skjolde, som o ni-

krandseOiehulerne, berore hinanden paa Panden, ere

de dog undertiden fuldstændigt adskilte ved en smal Skjæl-

række; derimod er Nakkeskjoldet altid adskilt fra dem

ved idetmindstc to Rækker af Skjæl eller Sraaaskjolde. Ryggens

ovale grynede Smaaskjæl kunne være omgivne hver af 6 Sniaa-

gryn, som udfylde Mellemrummene mellem dem, men disse ere

kun synlige ved Lupens Hjælp og ofte temmelig utydelige; en lav

Hudfold midt nedad Ryggen er altid tydelig hos de ud voxne

Hanner, men savnes hos Ungerne og Hunnerne; den dannes

af to Skjælrækker, som forst mellem Baglemmerne eller paa Hale-

roden forene sig til een; i dens forreste Deel ere disse Skjæl

ovale, men fra Midten af Ryggen blive de aflangt sexkanledc;

i Reglen ere de kjendeligt storre end Ryggens andre Skjæl, men

undertiden er dette egentlig ikke Tilfældet; selv hos Hunnerne

og Ungerne erkjendes disse to Skjælrækker dog som oftest med

Lethed mellem de andre. Halekammen hos Hannerne er af

meget forskjellig Storrelse, og hos mange iovrigt fuldt udviklede

Hanner er den ganske lav og knap erkjendelig som saadan, ja

der synes at gives en lokal Varietet af ^1. cristatellus (paa Vieques

og Portorico), hos hvilken den egentlig aldrig kommer til Ud-

vikling«), Den afgiver derfor ikke noget godt Kjendemærke for

Arten. Bugskjællene have ikke nogen tydelig Rjol; de store

sexkantede Skjæl paa Lemmernes Forside saavelsom paa Hændernes

Exemplai

ilig Mængdi



og Foddernes ovre Side have h^^cr i Reglen kun1 en enkelt Kjol,

naar undtages enkelte af de store Laarskjæl i Nærheden af

Knæet, som \»ave flere.

Hos de 'voxne Hanner er den graagronn e Grundfarve*)

fiinl prikket e Iler tegnet („vermicuW^]1 af bruunt; hos Ungerne og

Hunnerne er Tegningen livligere, og (ler findes i Reglen en ioine-

faldende hvid Stribe midt neda d Ryggen, ofte krydset af eller

ledsaget af 4 eller 5 morke Pletter eller indfattet af en bred mfirk

Linie paa hver Side; hos Ungerne findes der tillige et mcirkt Tver-

baand paa Hovedet fra den ene Supraorbitalregion til den anden

og el lignende, men mere bredt Baand over Nakken fra det

ene Oie til det andet, og endelig en mere vandret Stribe

paa hver Tinding bagved Oiet, men hos de Voxne or der kun

sjeldent Spor til denne Tegning. Hunnerne og Ungerne kunne i

det Hele have et fra de udvoxne Hanner saa forskjelligt Udseende,

at man let kunde forledes til at ansee dem for at tilhore en for-

sljellig Art. Vi have saaledes for os et Exemplar, som en kort

Tid har været opstillet som A. fasciatus; dets Længde er iV
foruden Halen, det savner Rygfold, Halekam, Strubepose og

^'aU-egrnbe og har en temmelig trind Hale; en hvid Rygstribe,

indfattet paa hver Side af et uregelmæssigt bruunagtigt Parti, kan

forfolges fra Nakken til Halen, langs ud ad hvis Rygkjol den

ogsaa forlænger sig i Form af en hvid Linie. Bugskjællene ere

•'er svagt kjoJede, hvilket i det Hele oftere er Tilfældet hos

Hunnerne og Ungerne, og de midterste Rygskjæl ere aldeles ikke

s'orre end de andre, ja kunne end ikke i storste Delen af

%gens Længde erkjendes som dannende særegne Rækker.

^"ndersogelsen af et storre Antal Exemplarer af alle Aldere har

'toidlertid hævet e n hver Tvivl om, at det omhandlede Individ

tun repræsenterer deels Hunformen deels i enkelte Forhold en

i
Spiritus opbevarede Exeniplai
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lidt afvigende Varietet af Anolis cristatellus*). I det Hele synes

Hunnerne langt fra at opnaae den Storrelse som Hannerne; de

have kun Spor til en Strubefold, men savne Rygfolden og

enhver Antydning til en Halekam ; Nakkegruben er ogsaa mindre

tydelig. Den lyse Stribe midt ned ad Ryggen synes hos dem al

holde sig gjennem hele Livet. Som unge ere Hanner og

Hunner neppc lil at kjende fra hinanden ved noget ydre For-

hold ; selv hos næsten voxne Hanner, hvor Rygfolden allerede er

tilstede, og Slrubefolden idelmindste er antydet, er Nakkegruhcn

mindre tydelig og Hafekammen mangier aldeles.

Anolis acutus Hallow.*).

(Anolis Newtoni Gunther)**),

Anolis capite longiusculo; fovea carinisque frontalibus jilns'

minus distinctis, fovea occipitali parum distincta velnulla; scutellis

capitis lævibus, supraocularibus carinatis eæceptis, circumorbitalibus

inter se et cum scutello occipitali vulgo contingentibus ; squartus

dorsualibus graniformibus minutis ^ mediis nonnihil majoribus

et distincte carinatis; plica dorsuali humili vel indistincta; cauda

, Ex. paa St Cl

? har været daglig i de sidste o Maaneiiei" ->;

Ide Mai 1862 meddeler han os, at han i l>e<"f

'

t et Exemplar af A. cristatellus (o: Han med Ha

at han samme Dag havde seet den parre sig ni

Vi anfore dette for at vise, at dette Forhold

Droftelse fra hegge Sider, men at vi ogsaa



femornlibus anticis heæagonis ut pedalibus superi-

oribus pro parte pluries carinatis.

I en Afhandling „Notes and Descriptions of Anoles" i „Procced-

ings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia" (Aug.

1861 p. 208) har den allerede i det Foregaaende oftere nævnte

amerikanske Herpelolog Cope erklæret den af Hallowell nogle

Aar iforveien beskrevne Anolis acutus for at være den samme Art,

som Gunther i 1859 opstillede som A. Netctoni, og da han har

lii'inet sammenligne Hallowells Originalexemplar med Excm-

plarer fra St. Croix, som vare meddeelte af lir. Riis e, kan der

den Arten oprindelig tildeelte Lokalitet „Cuba?", er urigtig. Vi

have, takket være Hr. Riise, kunnet undersoge en betydelig

Række af Exemplarer, som dog paa faa Undtagelser nær alle

ere Hanner. S t. Croix er det eneste Sted, hvor Arien vides

at leve«),

A. acutus staaer meget nær ved A. crislatellus i Habitus,

Charakterer og Stijrrelse, men afviger fra den ved folgende For-

hold: Hovedet er længere; er A. crislatellus en kortsnudet

Art, horer A. acutus derimod til de mere langhovede eller spids-

snudede Arter. Nakkeskjoldet stoder i Regien umiddel-

bart op til de store Skjolde, som omkrandse Oie-

hiiieste indskudt en enkelt lille Skjælrække mellem dem og Nakke-

skjoldet«). Mellem Ryggens Skjæl er der ingen eller dog kun

^*lerst svage Spor til grynede Smaaskjæl, og Rygfolden er mindre

»i-Uiise erklærer udtrykkelig i sine Breve, at denne Art ikke lindes



tydelig, uagtet de to Midtrækker af Skjæl her altid ere

meget store, aflangt sexkantede og tydeligt kjolede;

der findes ogsaa Kjole paa de nærmest tilstedende Skjælrækkcr.

som i Form og Storrelse danne Overgangen fra hine li! Ryggens

almindelige Skjælbeklædning. Fra Haleroden aQoses hine lo

Skjælrækker af en enkelt uparret. Halen er hos Hannen stærkt

sammentrykket med savtakket Rand eller har endog i sin indre

Halvdeel en lav savtakket Kam; hos Hunnen er den mindre

sammentrykket og kun utydelig savtakket. Bugskjællenes Kjole ere

tydeligere end hos A. cristatellus. Lemmernes Skjæl ere rude-

formige og kjolede, forsaavidt de ikke, som paa Laarenes \der-

side, ere saa fine og kornede, ligesom Rygskjællene, at Kjolen

ikke kan erkjendes
;

paa Overarmens Yderside ere de derimod

temmelig store, paa Underarmens og Laarets Forside tildeels sex-

kantede og Deerkjolede ligesom paa den ovre Side af Hænderne

ogFodderne; man træffer imidlertid ogsaa Individer, hvor samtlige

Armens og Laarets Skjæl kun have en enkelt Kjol. Paa den

forreste Deel af Hovedet kunne Skjoldene være ordnede temmelig

regelmæssigt paa begge Sider af en skarpt udpræget Midtlinie;

saaledes langs Snudens Rækker .

stdrre Smaaskjolde, som bagtil kile sig ind mellem aem,

danne en Fortsættelse af de lo Rækker af Circumorbitalskjolde,

il. bagved Næseborene, afloses af 2 eller Rækker

af Smaaskjæl. Hos andre Individer er Anordningen af disse Skjæl

eller Skjolde imidlertid mindre regelmæssig. Man tæller 8 la^^

Læbeskjolde langs med begge Læber; de forreste „Sublabial-

skjolde" ere temmelig store, men allerede fra del andet elier

tredie Underlæbeskjold adskilles de fra disse ved en indskudt

Kile af Smaaskjæl. Af Supraocularskjolde er der 5—7 slorre,

kjolede, anbragte i to Rækker, foruden nogle mindre i en tre le

ydre Række. De Nakkeskjoldet omgivende Skjæl ere temmelig

store og ofte bugede eller kjolede. Hunnen*) har kun Spor

See sammesteds DHrr. N e w t o n s Bemærkninger om dette !>>'"»
^ ^
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til en Hudfold paa langs hen under Halsen, og den har en noget

livligere Tegning end Hannen, som næsten er uden al Aftegning;

den kan saaledes have en lys Stribe og nogle miirke Pletter

midt nedad Ryggen ligesom Hunnen af A. cristatetlus.

Anolis stratulns Cope*).

Anolis capite longiusculo ; carinis et fovea fronlalibus parutn

dislinctis
, fovea occipitali mdla; sculeliis capitis Unibus vel

rugosis, circumoibitalibus contingentibus sed ab occipitali sejunrtis;

squamis dorsuaiibus graniformibus minutis, rnediis liaud mujoribus

;

plica dorsuali nulla; squamis venlralibus lævibKS, antihrarliialibus

fl femoralibus anticis hexagonis lævibus vel indislincfc carinalis.

pedalibus superioribus unicarinatis ; cauda in fæminis tereli, in

maribus subcompressa serrato-dentala^ serie macularum quinque in

dorso corporis.

Af denne lille Art, som har været opstillet i Universitels-

Musæet under Navnet A. dorsomaculatus (under hvilket Nnvn den

ogsaa har været meddeelt enkelte Musæer), indtil den blev be-

skrevet under ovenstaaende Navn af C op e, har Hr. Riis e ind-

sendt Exemplarer fra St. Thomas, Vieques, Tortola, Just

V- Dy ck og Port o ri c o. Til C op es Beskrivelse skulle vi endnu

foie Polgende;

Uagtet Hovedet ogsaa her kan være af lidt forskjellig Længde,

maa den dog henfores til de langhovede Arter ligesom ^. acu/u«;

fra denne adskilles den let derved", at Nakkeskjoldet altid

PaaPanden, idetmindste i en kort Strækning, sammen-

sludende brede Skj ol d rækk er, som omkrandse Oie-

•"1 lerne. Der findes ikke nogen ophoiet Linie eller Hudfold midt

nedad Ryggen, hvis Skjæl ere meget fine, tætstillede, grynede og

'•'l^e storre end Sidernes, men paa begge disse Steder ere Skjællene



betydelig mindre end Bugens flade, afrundet-kantede Skjæl. De

lo midterste af Ryggens Skjælrækker kunne vel forfolges i hele

Ryggens Længde, men ere enten aldeles ikke eller kun meget

lidt storre end de tilstodende. Nakkegrube findes ikke og

Pandegruben er ikke meget tydelig-, Supraocularskjoldene cre

temmelig talrige, de forreste Sublabialskjolde temmelig store;

Snudens Smaaskjolde ere ikke regelmæssigt ordnede i Rækker.

Hovedels Skjolde ere glatte eller svagt rynkede; de brede sex-

kantede Skjæl paa Lemmernes Porside ere i Reglen glatte, men

kunne undertiden ogsaa fremvise en svag Kjoldannelse. Af de

foreliggende Exemplarer ere de fleste Hanner; de have en stor

Strubepose og en noget sammentrykket, savtakket Hale, men

ingen Halekam. Hunnens Hale er mere trind og utydeligere sav-

takket; den synes ogsaa at være noget mindre end Hannen og

at have et noget kortere Hoved; hos Ungerne er Hovedet for-

Farvetegningen er ret betegnende for denne Art; langs

ned ad Ryggen findes en Række af fire eller fem (i Reglen fem)

brede, brune, lyst indfattede Tverbaand eller Tverplelter; for-

resten er Dyret mere eller mindre tæl bruunspættel paa en

graalig eller griinguul Bund. Udvikles disse Smaapletter meget

stærkt, blive de charakteristiske Saddelpletter mindre tydelige.

Hovedet er næsten altid inorkt eller næsten sort. Strubeposen

hos Hannen har samme livlige orangerode Farve som hos

A. pukheUus f. Ex., Lemmerne morke Tverbaand.

Udmaalinger:

Længden af Hovedet til Oiet 15""° - iS"«-.

— - Hoved og Krop til Anus 50""" — ^O"""'-

— - Halen 75«"" — 51"""-

— - Forlemmerne 19""" — 1^"""'



Denne Art kjendes fra S t. Thomas, hvor den er temmelig

almindeHg paa dyrkede Steder, fra St. Croix, hvorfra der findes

Exemplarer i det Kongl. Musæum, fra Tort ol a, Just v.Dyck,

Vieques, Portorico og Martinique, Vi ansee det for

ufornodent at udarbeide en Diagnose af denne velbekjendle Art,

men skulle dog til Beskrivelsen i „Erpétologie générale" foie

folgende Bemærkninger:

Hannerne have ogsaa her i Reglen en lav, mere eller mindre

tydelig Hudfold midt nedad Ryggen fra Nakken til Halen; den

dannes af en dobbelt Skjælrække, hvis Skjæl enten aldeles ikke

eller kun i en meget ringe Grad ere storre end Naborækkerne.

Alle Hovedets Skjæl og Skjolde ere kjt>!ede, de storre have endog

fleie Kjole, f. Ex. Sublabialskjoldene ; ligeledes ere Overarmens

Skjæl og de store Skjæl paa Underarmens og Laarets Forside

forsynede med flere Kjole. Den Gruppe af storre Skjolde, som

indtager en Deel af Supraocularregionen, bestaaer undertiden kun

^f 5—6 Skjolde. Den eneste foreliggende Hun har et noget

kortere Hoved end de andre, som ere Hanner og hos hvilke

Hovedets Længde iovrigt varierer endeel: den mangler Hudfolden

'a"gs ned ad Ryggen, og dens Hale er ikke hoi, sammentrykkel

^8 savtakket som Hannens, men lavere og mere trind, med

skarpt udprægede, ophoiede Linier, som dannes af Skjælkjolene;

«len er ogsaa mindre tydelig leddeelt end hos Hunnerne. Ifolge

'»"ad Hr. Riise meddeler os, ere Hunnerq^ i det Hele lidt

"»'ndre end Hannerne, men uden nogen væsentlig Forskjei i

f'a'-ve eller Tegning. En hvidlig Stribe, som oventil er skarpt

^egrændset, lober hos dem Alle hen under Oiet fra Snudespidsen

^'' omtrent midt paa Kroppens Sider eller undertiden lige til

Halen. Ovenover den lober, fra Oiet af, en morkere Stribe, som

skjelne mellem I

Exemplarer for

, afgjore J



dog allerede taber sig lidt bagved Forlemmerne. Sorte Punkler

og Smaarækker af Punkter eller Smaapletter af samme Farve

findes hist og her paa Ryggen i storre eller mindre Mængde;

naar de optræde i stor Mængde som talrige afbrudte Smaastriber

(hvad der er Tilfældet hos to Exemplarer fra Portorico), minder

Tegningen endeel om A. vermiculatus. En eller to Rækker af

hvide sortindfattede Smaapletter, som folge efter hinanden med

forholdsviis betydelige Mellemrum, iagttages ofte langs med

Kroppens Sider. Hannens Strubepose er, ligesom hos adskillige

andre Arter, guulrod; selve Skjællene ere nemlig gule, racn

Huden mellem dem har en livlig zinnoberrod Farve.

Et Exemplar af denne Art, som opbevares i det Kongl.

Musæum, er i sin Tid skjænket dette af Hr. Dr. Hornbeck;

det antages at være fra S t. Thomas eller fra St. Jan, men da

denne Art ellers aldrig er bleven indsendt fra de danske Oer,

tor man endnu ikke optage den i disses Fauna. Da det viser

enkelte, om end mindre væsentlige Uovereensstemmelser med

Beskrivelsen i „Erpétologie générale", ville vi meddele en kort

Charakteristik af det.

Det er uden Strubepose, altsaa rimeligviis en Hun: Hovedel

er ikke meget langt; dets storste Brede indeholdes kun Ti

Gang i Afstanden mellem Snudespidsen og Oret; oventil er del

ganske fladt, naar, undtages de ikke meget fremtrædende Pande-

kjole, som fortsætte deres buede Lob til henimod Snudespidsen.

Roslralkanterne ere skarpe, Hovedets Smaaskjolde i det Hele

flade, kantede og forholdsviis store; af de to Rækker, som

begrændse Oiehulerne og bære Pandekjolene, berorer et Par

Skjolde hinanden umiddelbart; de andre ere adskille ved en

mellem dem indkilet Skjælrække. Nakkeskjoldet er lille og derfor

adskilt fra hine storre Skjolde ved Smaaskjæl. iNakkegruben er

ikke aldeles skarpt begrændsel. Rygskjællene ere ovale, puklede

eller kjolede; i Mellemrummene mellem dem findes enkelte tre-
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kanlede Skjælgryn; paa Siderne ere de meget mindre end paa

laglagte og fuldkommen glatte. Paa Undersiden af Hovedel og

Halsen ere Skjællene kornede; der er fem Rækker af Frenalskjæl

og fire Rækker afSkjæl indskudte mellem Underlæbe- og Sublabial-

skjoldene, begge Dele dog kun hvor bemeldte Partier ere bredest.

Paa det forresten fiintskjællede Supraocularparti findes en Gruppe

af 7 eller flere storre kanlede og glatte Skjolde. Forlemmernes

Skjæl ere rudeformige og kjolede, Baglemmerncs deels kornede,

(feels (saasora flere Rækker langs med Laarels og Skinnebenels

forreste Rand) bredt sexkantede og kjolede, deels (underneden)

af lignende Form som Bugens. Ryggens lo midterste Skjæl-

rækker danne en lav Fold eller Kam uden Takker, som mellem

Baglemmerne synker ned i Flade med den ovrige Skjælbedækning

og paa Halen erstattes af en enkelt Række forholdsviis store,

'agformige, tilspidsede Skjæl, som danne en lav savtakket Kam

paa den Deel af Halen, der ikke er reproduceret.

Farven er graablaa med rodligt Anstrog paa enkelte Steder

og med sortagtige Smaapletter paa Ryggen, Siderne, Lemmerne,

paa Halen og under Struben. Hovedet er næsten sort med Und-

tagelse af de gule Læber og en guul Plet ovenpaa Hovedet foran

hvert Oie samt en guul sortindfattel Stribe, som lober fra Oiets

nedre Rand over Oret og laber sig paa Siderne af Halsen, og

en lignende, der begynder under Oret og taber sig lidt bagved

Midlen af Kroppens Sider; en svagere, hist og her afbrudt Stribe

af samme Farve udgaaer endelig fra Oiels Bagrand og taber sig

°^er Skulderen. Med Undtagelse af Struben og Halsen, som ere

g^aat anlobne, har Bugen en lignende guulagtig Farve.

Hovedels Længde til Oret er 22"""; derfra til Gattet er Af-

^'anden 50'"'".

En Sammenligning mellem det beskrevne Dyr og et Exemplar

^^ -^»^oHs alligator fra Martin ique viser folgende Forskjelligheder:

^'^^edet er lidt kortere hos sidstnævnte, uagtet del foreliggende

f^emplar er en Han (med Strubepose); de Skjolde, som omgive
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Oiehulerne paa deres indre Side, ere her meget storre og berore

derfor hinanden i hele Pandens Længde, adskilles ikte af nogen

Skjælrække i Midten; de sliide ligeledes umiddelbart op til det

temmelig store Nakkeskjold. Disse Skjoldrækker og de af dem

dannede Kjole . fortsætte sig hos begge Arter hen imod Næse-

borene, idet de danne en spids Vinkel med Rostralkanterne;

men mellem dem sees hos A.alligator to lavere buede Længdekamme,

udspringende bagved Mellemrummet mellem Næseborene; disse

fattes derimod ganske hos A. marmoratus, hvis Snude derfor er mere

Had, og hvor man paa den bagre Deel af Snuden hc

kun seer to Rækker af storre Smaaskjolde med

Række af mindre i Midten, seer man hos A. alligator 4 Rækker

af Skjæl eller Smaaskjolde. Den Skjælkile, som adskiller Under-

læbeskjoldene fra Sublabialskjoldene, dannes kun af een Skjæl-

række hos A. alligator, hos A. marmoratus af indtil 4; Skjællene

paa Laarenes Forside ere storre hos A. alligator, Farven smudsig

skiferblaa, som hos unge Leguaner, med guulhvide Draabepletter,

især paa Kroppens Sider, og med den i Beskrivelsen angivne

sorte Piet i Axelhuden, de gule Striber mangle o. s. v. Rigtig-

nok ere disse Forskjelligheder kun Resultatet af en Sammen-

ligning af et Individ af hver Art, men de vidne dog om, at

de virkelig ere forskjellige.

frontali et occipitali dislinctis; scutellis capitis (

laribus a circumorbitalibus haud plane vel on non sejunclts,

hisce vero inter se et ab occipitali late sejunctis; squamts

ovatis carinatis granulis pluriseriatis cinctis, mediis hauc

plicam vel cristam indistincte dentalam formantibus,

polygonis Icevibus , membrorum rliomboideis carinatis

^

dilatalis, nec pliiricarinatis ; cauda compressa, in ma

membranacea maxima, radiis suffuUa, prædita, qvce au

mtralibui
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Af de fire Exemplarer, som vi have kunnet iindersoge, ere

de to fra Vieques, det tredie fra Torlola (alle tre indsendte

af Hr. Riise); et fjerde, i det Kongl. Musæum, skulde ifolge

Etiketten være fra SU Jan, men da Hr. Riise aldrig har faael

dette anseelige Dyr fra nogen af de danske Oer,- er det meget

tvivlsomt, om den forekommer der. — Til dens Beskrivelse i

„Erpétologie générale" skulle vi endnu foie, at Pandekjolene her

ikke convergere fortil, men tvertimod forene sig med Rostral-

ifjolene noget foran Oiet, samt at den derved dannede store

Pandegrube dog udfyldes tildeels af to fra Mellemrummet mellem

Næseborene udspringende, næsten parallele Nasalkjole. De kjoledc

Supraocularskjolde (c. 9 i 3 Rækker) ere enten ikke eller kun ufuld-

stændigt adskilte ved smaa Skjælkorn fra Circumorbitalskjoldene,

som atter selv ere adskilte fra hinanden og fra det lille Nakke-

skjold ved en tredobbelt Række af Smaaskjolde. Paa Kroppens

'^yg og Sider, paa Halsen og tildeels endog paa Baghovedet ere

^e egenflige Skjæl aldeles adskilte fra hinanden og omgivne af

Oere Kredse af Smaakorn
;

paa Lemmerne og Halen er dette

derimod ikke Tilfældet. Lemmernes Skjæl ere rudeformede og

tjolede; de, der beklæde deres Forside, ere ikke meget slorre

end de andre og have ligeledes kun een Kjol; fleerkjolede Skjæl

optræde forst paa Hænderne, Fingrene og Tæerne. De to midterste

Rækker af Rygskjæl ere egentlig ikke storre end de andre, men

<^eres hoie Kjole give dem Charakteren af en dobbelt Række af

'ave Savlakker. Hunnens Hale er sammentrykt ligesom Hannens,

fflen istedenfor den hiiie Kam findes her kun en lav, savtakket

^Jo', ligesom den kun har en Hudfold istedenfor Slrubepose.

Anolis doniiniceusis Rhdt. & Ltk.

Anotis capite brevii fovea et carinis frontalibus distinctis;

^i^utelUs capiiis anterioribus et supraocularibus lævibns, circumor-

^ilalibun intcr se et cum occipitali contingeniibus ; fovea occipitali

""^^o; pHca dorsuali nulla vel indistincta; squamis
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graniformibus, majoribus nullis,

femoralibux anticis late lieæagonis, haud carinatis; cauda in marihus

compressa, lobato-serata, in fæminis tereti, carinata.

Denne fra Haiti ved Hr. Riise indsendte Art luirer til

de mindre og- til de meget korthovedede Arier. Den har

tydelige Pandekjole og folgelig ogsaa en tydelig Pandegrube,

der dog ikke strækker sig saa langt fortil som hos mange

andre Arter, da Pandekjolene fortil forene sig til et langagtigt

oplioiet Parti, som indtager den midterste Deel af Snudens Kyg.

En Nakkegrube findes ikke elier er ialfald aldeles utydelig.

Snudens Skjæl ere glatte og forholdsviis store; de danne lo

regelmæssige Rækker mellem de to, der kunne betragtes som

Fortsættelser af Circumorbitalskjoldene. Bagved hvert Næsebor

er der 2 eller 3 Rækker af Smaaskjolde i Linie med disse; den

Qerde Række fra den skarpt udprægede Midtlinie dannes af

Rostralkantens Skjæl. De storre, af Sraaakorn omgivne, i to

Rækker ordnede Supraocularskjolde ere ligeledes aldeles glatte.

Af de store Circumorbitalskjolde, som begrændse Oiehulerne

indadtil og bære de Forhoininger, hvis Fortsættelser Pandekjolene

ere, ligger der 3 Par mellem Oiehulerne, af hvilke det forreste

især udmærker sig ved sin Storrelse; disse lo Skjoldrækker berore

hinanden fuldstændigt i Midten og ere ligeledes umiddelbart for-

bundne med det temmelig store Nakkeskjold; kun hos et enkelt

af de foreliggende temmelig talrige Exemplarer (en Hun) er der

indskudt en enkelt Skjælrække mellem Nakkeskjoldet og de andre.

Sublabialskjoldene ere hos denne Art storre end sædvanligt bos

Anoliserne; forst under det fjerde Underlæbeskjold begynde Smaa-

skjæl at kile sig ind mellem Underkjæbens 2 Rækker af storre

Skjolde; af virkelige vel udviklede Læbeskjolde er der kun sex,

saavel foroven som forneden. Ryggens Skjæl ere smaa og kornede.

Midt ned ad Ryggen kan der være et svagt Spor til en Hudfold.

men ingen sliirre Skjæl ; Bugens ere storre, flade og glatte. Paa

Overarmen sees ingen storre Skjæl; saadanne findes vel fortil paa

Underarmen, navnligen en Række af bredt sexkantede, men de



ere glatte ligesom Hændernes, ikke kjolede. Paa Forsiden af

Baglemmerne findes der ligeledes nogle storre Skjæl — skjondt

ikke saa store som hos den folgende Art — nnen de ere lige-

ledes glatte. Halen er hos Hannerne temmelig sammentrykket

og saa stærkt savtakket, at man kan betegne den som lappet;

hos Hunnerne er den næsten trind med en svag, takket Kjol.

Paa de i Spiritus opbevarede Dyr er Grundfarven gronlig

eller graalig med en fiin Tegning af morke Prikker og fine

Striber; stærkest er denne Tegning udpræget hos Hunnerne.

De to slorste af de foreliggende Exemplarer af hvert Kjon

frembyde folgende Maalforhold:

Længden af Hovedet til Oret .... 14""", U"™.

- Hoved og Krop til Anus oO™"', 41'""'.

— - Halen 74™"", 62""".

— - Forlemmerne 26«'">, IS""".

— - Baglemmerne 38"'"', 30"-.

Efter Beskrivelsen har denne Art nogen Lighed med A. lucius

^- B., fra hvilken den dog afviger ikke alene ved Halens mere

sammentrykte og takkede Form (hvilket maaskee dog ikke har saa

'n^'gel at sige, da Pariser-Museets eneste Exemplar, afbildet i

^3mon de Sagras Værk over Cuba. vistnok er en Hun), men

navnligen ved at Lemmernes Skjæl ere glatte og ikke kjolede*),

samt ved en noget . forskjellig, mindre bred og but og mindre

g'^'ldengtig Form af Hovedet, ved meget mindre Oreaabninger o.s.v.

^en burde fremdeles sammenlignes med A. distichus Cope fra

New Providence (Baharaa -Ocrne) , hvis Beskrivelse i mange

Puntter stemmer med den foreliggende Art. Det hedder imid-

er det rigtignok tvertimod, at Skjaeliene
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lertid ora A. distichus, at Halen ikke er „verticillat", og at

de smaa kornede Kygskjæl ere stiirre end Bugskjællcne. Iivilkct

rigtignok strider imod, at Skjællene forpaa Laaret og SkiniiolM'Mcl

siges at være af samme Slorrelse som Bugskjællene, de paa (ii-ro

ovre Side derimod som Rygskjællene, og derfor maaskce Uin ti

en Trykfeil. Efler Beskrivelsen ere Baglemmerne ogsaa koil.r.-

hos A. disdchus. Mindre Vægt tor vi lægge paa Manglen al oii

Uygfold elier derpaa , at Circumorbilaiskjoldene kunne være

adskille indbyrdes eller fra Nakkeskjoldet; thi Rygfolden er iklv.-

constant hos A. dominicensis og det sidstnævnte Forhold eltcr

Beskrivelsen ikke hos A. distichus. Der er imidlertid efter Anol,^-

Artcrnes almindelige Udbredningsforhold ingen særlig Grumi tii

at antage, at Haiti og New Providence skulde have en

Art tilfælles, og vi have derfor ikke vovet at henfore den fore-

liggende til Copes Art, der rimeligviis ved umiddelbar Sammen-

ligning vil vise sig forskjellig. Det kunde muligviis ogsaa være

A. carboiiarius Daudin (hist. natur, des Reptiles t. 4 p. 6i) fra

Haiti, men denne er saa ufuldstændigt beskrevet, at den ikke

kan erkjendes med Sikkerhed.

Anolis Riisei Rhdt. <& Ltk.

brcci, fovea carinisque frontalibus dh

srioribus rugoso-carinatis vel fere [ævibus,

t, circumorbilalibus inler se contingentibi

:ipUali vero sejunctis ; fox
ibus; plif

ali in eisdem distincta, serie dujjtini

ris dorsi graniformibus, ventraiibus lævibus. mem-

brorum carinatis, femoralibus anticis hexagonis. fiermque um-

carinatis; cauda in maribus compressa, leviter serrata.

Denne ligeledes fra Haiti af Hr. Riise indsendte Art er

noget storre end den foregaaende, men horer ligesom den l'l

de korthovedede Arter. Ogsaa her findes to tydelige Pande-

kjole og en lydelig Pandegrube af den sædvanlige langstrakte
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Rudoform. Forhovedets Smaaskjolde, som ere meget talrigere og

forholdsviis mindre end hos den foregaaende Art og ikke som

hos denne ordnede i regelmæssige Rækker, ere meer eller mindre

tydeligt rynkede eller kjolede; del samme er Tilfældet med Supra-

ocularskjoldene, som, 9—12 i Tallet og ordnede i 3 korte Rader,

danne en Gruppe, omgiven af Smaagryn. Circumorhilalskjoldene

berore hinanden fuldstændigt mellem Oiehulerne, derimod ere de al-

deles adskilte fra det iovrigt vel udviklede Nakkeskjold: Nakkegruben

er tydelig hos Hannerne. Der findes 8 tydelige, men lave Læhe-

skjolde saavel foroven som neden; derimod ere Sublabialskjoldenc

kun lidet udviklede og vanskelige at skjelne fra de Smaaskjæl, som

allerede fra det andet eller tredie Underlæbeskjold (Hageskjfildcne

medregnede) kile sig ind mellem dem og de egentlige Underlæbe-

skjolde. Ryggens Skjæl ere særdeles fine og kornede, men blive

opad mod Midllinien baade noget stiirre og forsynede med en

meer eller mindre tydelig Kjcil, indtil de midt paa Ryggen danne

en i Form af en lav Hudfold fremspringende Dobbeltrække af

storre kjolede Skjæl. Bugens ere slore, glatte og afrundede,

tdvendig paa Overarmen, fortil paa Underarmen og Laaret og

paa de 3 Sider af Skinnebenet findes der storre kjolede Skjæl;

Laarets ere bredt sexkantede og i Reglen kun udstyrede med en

enkelt Kjol ; ligeledes ere de store Skjæl ovenpaa selve Hænderne

og Fodderne forsynede med en enkelt Kjol. Halen er hos

Hannen sammentrykt og kjolet, men ikke savlakket, hos Hunnen

Farven er lys graaladen med Spor til morkere Baand paa

Lemmerne og Halen; Hunnerne have en bred lys Stribe midi

nedad Ryggen, udhævet paa hver Side af et bruunligt Parti i

bolget eller takket og derved

"gnende Tegning som hos A. Sagræi',

'*' ved Siden af hinanden paa Undersiden af Hovedet og Halsen,

produceret og tilsteder derfor ingen

»ne Legemsdeels nounale Form og



kunne ogsaa findes hos Hunner af denne ligesom af adskillige

andre Arter.

Udmaalinger af 2 Exeraplarer;
Han: Hun:

Længden af Hovedet til Oret .... 19"", 14™™.

_ - Hoved og Krop til Anus 62""", 49""°.

— - Halen llo""', 55«"".

- Forlemmerne 30"'", 24""».

- - Bagleraraerne oO"'"*, 43""".

Af de beskrevne Arter synes A. Leachii at være den, som

kommer A. Riisei nærmest; dog vil man ved al sammenholde

Beskrivelserne blive opmærksom paa folgende Forskjelligheder:

Hovedet beskrives som temmelig langstrakt, dets Scnaaskjolde

som glatte og dets Underkjæbegrene som stærkt opsvulmede

;

Circumorbilalskjoldene ere adskilte ved en Række af Smaaskjæl;

Halens Savtakker ere ulige h5ie, der findes en sort Plet i Anel-

Anolis chiorocyanus D. B.

(A. Iwviceps Wiegra.).

Anolis capiie tongiusculo, j)lano ; fovea et carmis frontaUbuf

et fovea occipitali nuIIis ; scutellis cafitis rugosis, non vero cartnatif.

circumorbitalibus inter se et ab occipitali winuto plane sejunctis;

squamis dorsualibus graniformibus, majoribus nullis, pUcæ dorsualn

indislinctæ rudimento, squamis i

natiå, femoralibus anlicis rhomboideis, unicarinatis

,

latioribm tricarinalis, pedum

Ogsaa denne Art har Hr. Riise faaet fra St. Domingo og

med sædvanlig Forekommenhed overladt til
Universitets-Musæel;

det foreliggende Exemplar er, efter Strubeposens Uddannelse al

domme, en Han. Den horer, som man vil see af de nedenfor

anforte Maal, til de mere langhovedede Arter. Pandekjolene ere

saa utydelige, al de kunne siges at mangle, og Pandegrube og

Nakkegrube tindes ligesaalidt. Hovedets talrige, uregelilmæssigt
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ordnede, kantede Smaaskjolde ere vel ikke kjolcdc, men frem-

byde dog under Lupen et ujevnt, uregelmæssigt rynket Udseende.

CircumorbitaJskjoldene ere adskilte indbyrdes ved en dobbelt, fra

det lille Nakkeskjold ved en tredobbelt Skjæirække. AfSublabial-

skjoldene ere kun de allerbageste (fra det niende omtrent) ad-

skilte fra Underlæbeskjoldene ved indkilede Smaaskjæl. Ryggens

Skjæl ere smaa og kornede; midt nedad Ryggen ere de ikke

storre end andelsteds paa samme; nogle Steder er der Spor til

en lav Hudfold. Bugens Skjæl ere flade og glatte. Halen er

trmd med en svag Kjoldannelse, Lemmernes Skjæl kjolede; kun en

kort Række af brede Skjæl foran paa Laaret, nærmest ved Knæet, ud-

mærker sig ved en betydeligere Storrelse fremfor Resten; med Und-

tagelse af disse, sono ere fleerkjolede ligesom de, der oventil beklæde

Hænderne og Fodderne, have de kun en enkelt Kjol. — Farven

er eensarlet blaaliggron; dog er den forreste Deel af Hovedet

™^^rk og paa Undersiden af Halsen findes nogle morke Striber.

Udmaaling af det foreliggende Exemplar:

Fra Snudespidsen til Oret .... IT""'.

Fra Snudespidsen til Anus .... 54"™.

Halens Længde SS""".

Forlemmernes Længde 23""'.

Forresten kunne vi benvise til Beskrivelsen i „Erpélologie

générale", som ganske stemmer med vort Exemplar, naar und-

tages eet Punkt. Det hedder nemlig, al der midt nedad

'byggen tindes 2 eller 3 Rækker af Skjæl, som ere lidt storre

^"d de andre. Dette er nu rigtignok ikke Tilfældet hos den fore-

'iggende AnoUs-Form, men skjondt det antydede Forhold ellers

borer til dem, som afgive ret gode Artsmærker, veed man dog

ffa andre Arter, at det kan være underkastel nogen Variation,

^^l er derfor ikke utænkeligt, al de midterste Rygskjæl kunne

''OS andre Individer være lidt mere fremtrædende mellem de

"^rige end det her er Tilfældet, og al dette har foranlediget og

••etfaerdiggjor de anforle Udtryk.



Anolis maculatus Gray*).

Anolis capite elongato; fovea et carinis frontalibus nec non

bitulibus inter se et a scutello occipitali dislincto seriebus fluribus

squamarum sejunclis ; squamis dorsi graniformibus , mediis pauUo

majoribus. plica dorsuali humili, squamis ventralibus carinatis, metn-

brorum unicarinatis ^ antibrachialibus et femoralihus antim paulto

modo majoribus, rhomboideo-hexagonis, unicarinatis, pedalibus supe-

rioribus pluricarinatis ; cauda in maribus compressa, leviter dentata.

Til Copes Beskrivelse og til den ovenstaaende Diagnose

vil det kun være nodvendigt at foie et Par Ord om Farven og

nogle Maalangivelser efter det foreliggende Exeroplar, en Han,

som er opgiven at være fra Jamaica. Fa r ve tegningen be-

staaer væsentligen i et System af lyse Tverbaand paa en rod-

graa Bund saavel paa Kroppens Sider som paa Lemmerne; paa

Kroppens Sider overskjæres disse Baand af et lignende Længde-

baand, der dog horer op paa Midten af Kroppen. Imidlertid raaa

man ikke tænke sig disse Baand meget skarpt udprægede; paa

nogle Steder oplose de sig i Pletter.

Længden af Hovedet til Oret 21""".

— - Hoved og Krop til Anus. .
70"""-

— - Halen 115""".

— - Forlemmerne . SO™""-

— - Baglemmerne 51'""'.

De jamaikanske Anolider ere endnu kun meget ufuldstændigt

kjendte; de af Gos se**) beskrevne Former ere charakteriserede

paa en saa ufuldstændig Maade, al det synes næslen umuligt at

gjenkjende dem. Imidlertid har Cope dog senere oplyst,

at A. opalinus Gosse er en med A. maculatus nærbeslægtet, men

forskjeilig Art, A. iodurus Gosse derimod identisk med A. punc-

lalissmus Hallow. (<?, og med Å.heterolepis Hailow. (?),
Placop^''

ocvUata Gosse med Anolis Yalenciennei D. B. og med A. lev^^

') Calalogne ol Lizards p. 203; Cope I. c. p. 2(0.

"J AiHi. & Mag. Nat Hist. Sec. Ser, Vol. VI. 1850 p. 344.



cephalus Hallow. Derimod er der Intet bleven nærmere hekjendl

om A. catcnatus Gosse eller om A. stenodactylus Gray. .4. Hnratopus

Gr. er efter Copes Mening ikke forskjellig fra A. maculatui Gr.

Da den foreliggende Form ikke viser nogen væsentlig Af\if,'clse fra

Copes Beskrivelse af A. maculalus. have vi ikke kunnet andet end

{A. iodurus Gosse), naar man seer bort fra Farven og fra at .1. punc-

talissinms skulde mangle Kam paa Hals og Krop; men hvord.in

lovrigt staaer den foreliggende Form saa nær ved A. Sagræi Coct.,

at der kunde opstaae Sporgsmaal om de ere forskjellige; thi riglig-

nok er Hovedet meget længere, Pandegruben og Nakkegruben langt

skarpere udviklede hos den jamaikanske Form end hos den

cubanske, men deels synes de at forholde sig eens i alle

andre Henseender, deels er det en almindelig Regel, som ogsaa

holder Stik hos A. Sagræi, at Hovedet er kortere og de nævnte

Kjole og Gruber mindre tydelige hos Ungerne og Hunnerne end

hos de gamle Hanner. Men paa den anden Side synes de slorre

Exemplarer af den cubanske Form, som vi have kunnet under-

søge, at være fuldt udviklede, og Forskjellen i Storreisen mellem

dem og det jamaikanske at være altfor ringe til at kunne for-

klare den stærkt udprægede Forskjel i Hovedets Form. Vi antage

derfor, at disse to Arter virkelig ere forskjellige, og at, naar man

tidligere har troet at kunne angive A. Sagræi fra Jamaira*), er

detdenneArt, som er bleven forvexlet med den, ligesom maaskc e

^Edwardsii (hvilken Universitetsrausæet har modlaget fra Jamaica

^ed Prof. Peters) med A. equestris.

Anolis Trinitatis Rhdt & Ltk.

Anolis capite longiusculo ; fovea el carinis frontalibus disHnctig,

fovea occipitali parum distincta vel nulla; scutellis capitis anteri-
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oribus lævibus , circumorbilalibus inler se et cum occipitali contin-

gentibus; squamis dorsualibus graniformibus, in seriebus mediispauUo

majoribvs, plica dorsuali humili parum distincta, squamis ventralibus

Icettbus, membrorum carinalis, femoralibus anticis haud dilatatis.

rhomboideis, unicarinatis
,

pedalibus superioribus pluries carimlis;

Denne Art, hvoraf Hr. Riise ligeledes har indsendt nogle

Exemplarer fra Trinidad, slutter sig i nogle Forhold t\l A.amtui,

i andre til A. cristatellus og afviger atter i andre fra dem begge.

Fornnen er temmelig smækker, Hovedets Længde nærmest som

hos A.acutus, ligesom hos denne findes der midt nedad Ryggen

to Rækker lidt storre Skjæl, der hos de slorre Individer

vise Tilboielighed til at danne en lav og utydelig Hudfold;

ogsaa her opdager man ved Lupens Hjælp smaa Skjælgryn i

Vinklerne mellem Skjællene. Nakkeskjoldet stoder ligesom hos

A. acutus umiddelbart op til Circumorbilalskjoldene, som atter selv

slode umiddelbart sammen paa Panden; Oiehulens Dække forholder

sig ligesom hos de nævnte Arter, og Bugskjællene vise ikke Spor til

Kjol. Derimod viser A. Trinitatis folgende væsentlige Forskjellig-

heder fra dem begge : Pandekjolene vige mere fra hinanden foran

Oinene og efterlade derfor mellem sig mere Plads for de Smaa-

skjolde, som udfylde Mellemrummet mellem Circumorbitalskjold-

rækkernes forreste Stykke; medens disse Smaaskjolde f. Ex. hos

A. acutus kun danne en eller to Rækker, danne de her fire og

ere i det Hele meget talrigere; den rudeformige Pandegriibe er

bredere og i det Hele tydeligere end hos de to Arter, me

hvilke vi her nærmest sammenligne den; medens Roslralskjoldets

overste Deel hos disse har et Indsnit i Midten, har det tvertimod

hos A. Trinitatis et fremspringende Parti. Snudens Smaaskjolde ere

det Hele smaa, talrige, glatte og ikke ordnede i
regelmæssige

Rækker. Af Læbeskjolde tælles der indtil 9 foroven og neden;

Sublabialskjoldene ere i Hovedets forreste Halvdeel næsten hgesa«

store som Underlæbeskjoldene og deres Adskillelse fra disse be-

gynder forst med det tredie eller fjerde Læbeskjold.
Skjaellene
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paa Laarels Forside ere hos A. Trinilatis mindre og riide-

formige, hos de to andre Arter bredt sexkantede og Uldecis

fleerkjolede; ogsaa paa Overarmen ere de her mindre. Begge

Arter beklæde Lemmernes Forside. I Sammenligning med A. acutus

og cnsiatellus er Halen trind (uagtet de foreliggende Individer

efter Strubeposens Storrelse at domme ere Hanner), men den har

dog en tagformig Ryg med en svagt savtakkel Kjol.

Farven er blaagron paa Kroppen, mere blaaviolet, broncc-

agtig paa Lemmerne. Hovedet ere morkere og synes navnligcn

at have havt et sort Parti omkring Oinene; hos nogle er en lys

Stribe henad Overlæben under Oiet skarpt udpræget*).

Udraaaling af det storste af de foreliggende Exemplarer:

Hovedet til Oret 18""".

Hoved og Krop 70""".

Halen c. 100""".

Forlemmerne 28"'™.

Leiocephalus (Holotropis) fittatis Hallow.

Universitets-Musæet besidder to Exemplarer af en Leiocephalus^

som ere tagne ved Havanna afDHrr. Hygom og Andrea, og som

maale 2^2—2"V' fra Snudespidsen lil Gattet. Ved at sammen-

holde dem med den korte Beskrivelse af L microlopl.us (D. B.)

! Tegni

Da Gray
(
Cat. of Lizardsl opforer nogle nye Arter, hvis Lokali

er bekjendit, navnligen A. occip-ltalis og reticulatus {A. æneua ei

gjenfunden i Ecuador, og A. lineatopus er ifolge Cope = ma,

;e undlade at bemærke, at vi forgjæves have sogt at

vore nye Anolis-Xrier til nogen af disse eller til A. Jlave^cen

Lokalitet (^uNordamerika-) er tvivlsom, hvilket iovrigt ogsaa vil,

ned saa meget storre Vanskeligheder, som Skarphed

agtighed i Charakteristiken intetsteds er nod'.endigere end i

Slægt, og disse Egenskaber kan man desværre 1langtfra tillægge
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i „Erpélologie générale" fandt vi nogle Forskjelligheder, saasom

at alle de Skjolde, som dække Hovedet og Oiehulerne oventil,

ere Oade, men udstyrede med talrige skarpe ophoiede Linier

eller Kjole; derimod ere de Skjæl, som beklæde Snudespidsen,

Overlæben og Underkjæben , glatte. Hovedet adskilles fra

Nakken ved en Fure eller Fold, der lober fra den ene Ore-

og er udfyldt med meget smaa Skjæl, som baade i Form,

Slorrelse og Anordning ere meget forskjellige fra de tilstodende

Skjæl paa Tindingen og Rygsiden af Halsen. De store, brede

Skjæl, som indtage den midterste Deel af Skinnebenets indre

Flade, danne ved at træde ud over det tilstodende meget fiint-

skjællede Parti paa Skinnebenets Yderside, nærmest ved Foden,

en lille fremspringende Skjælkara^). Bugskjællene ere aldeles

glatte, Rygkamraen meget lav, egentlig kun en ophoiet Linie;

Grundfarven er paa Ryggen bruungron, paa Bugen guulagtig, begge

Steder med morkere Smaapletter, som ere tættest paa Hovedets

Underside. Paa Ryggen ere de brune Pletter ordnede i regel-

mæssige Rækker; særdeles store ere de paa Siden af Halsen og

Tindingen, tildeels ogsaa paa Siden af Kroppen mellem de to

lyse Striber. Ogsaa Lemmerne og Halen ere plettede af disse

Farver. En lys, smal Stribe udspringer paa hver Side under

Oiet og lober, paa Halsen noget bugtet, langs hen med Kroppens

Sider til Baglemmerne; parallel med den, men hoiere oppe.

lober en ulydelig, griinlig Stribe, som udspringer fra Oiehulens

ovre Rand. Hal lo w el Is korte Beskrivelse**) af hans L.vitiatus

(ligeledes fra Cuba) passer ret vel paa den foreliggende Form,

naar undtages, at de 5 midterste Rækker af Bugskjæl skildres

som slorre end de andre, hvilket ikke kan siges at være Til-

fældet hos vore Exemplarer***).

*) Denne findes iovrigt ogsaa hos den ægte L. microlopkus.

") Proceed. Acad. Philad. Aug. 1856 p. 151.
"') Af Grays Leiocephalus-Arler er det vanskeligt at finde ud. Foruden



Alligevel tunde der være nogen Tvivl, om den fore-

liggende Form er andet end Ungen af L. microtophus. Denne

er nemlig ifolge Cocleau*) for det forste stribet, rigtignok med

7 Rygstriber, medens vor kun har 4; dernæst ere dens Hoved-

skjolde udstyrede med ophoiede Længdelinier, Skjællene foran

Oret ikke forlængede til Torne og Skjællene overhoved mere ned-

liggende, deres Kjole svagere og de af dem dannede Kamme

derfor mindre stærkt savtakkede, hvilke Forhold unægtelig alle

gjenfindes hos de foreliggende Individer. Men heldigviis har

Hr. Captain Andrea ogsaa hjembragt til Universitets -Musæet

et udvoxet Exemplar af den ægte L microlophus , ganske

svarende til Afbildningen ffig. 1, 2 og 3) hos Ramon de la

Sagra, saa at en umiddelbar Sammenligning mellem disse Former

er bleven os mulig. Det viste sig da, at Hovedets Skjolde hos

L microlophus ere stærkt bugede og ujevne, men ikke kjolede

eller riflede, naar undtages Subraocularskjoldene, som vise svage

Spor til Længdelinier; dog denne Forskjel kunde maaskee afhænge

afAlderen, som Cocteau antyder det. Derimod kan det neppe

forklares paa denne Maade, at af de 4 Parietalskjolde, som

med det umage Nakkeskjold i Midten dække Hovedets Isse-

og Nakkedeel, er det ydre Par hos L. microlopUus meer end

•lobhelt saa stort som det indre; hos L vittatus ere de derimod

'ge store. I denne Henseende vilde iovrigt denne Form ogsaa

slemme med den af Cocteau afbildede „Unge". Den Fure,

som hos H. vittatus forbinder begge Oreaabningerne og adskiller

Hovedet fra Halsen, er udvisket hos L microlophus, og de Smaa-

«tjæl, som findes paa dens Plads, ere kun i Storrelse, men ikke

i Porm og Stilling forskjellige fra de tilstedende. De foran Ore-

aabningen siddende Skjæl ere hos B. microlophus meget for-

'*"gede, saa at denne Aabning her maatte beskrives som stærkt
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tandet fortil; hos t. vittatus cre de det ialfald kun i en langt

svagere Grad. Kunde end dette og adskilligt af det i det fore-

gaaende anforte endnu tydes som Kjons- eller Aldersforskjel,

synes dette dog aldeles umuligt om Skjællenes forstjelligc

StorrelseogSkjælrækkernesforskjelligeAntal»); Skjæl-

lene ere nemlig meget storre hos L. microlophus: medens man hos

denne kun vil kunne tælle 9 Skjælrækker paa hver Side af Midtlinien

indtil en Linie, der tænkes at forbinde For- og Baglemmernes

Udspring, vil man hos L. vittatus faae næslen det dobbelte Antal;

alle Kjolene, saavel Midtkjolen langs nedad Ryggens Midtlinie,

som de mod denne convergerende lavere Skjælkjole ere derfor

meget finere hos den sidstnævnte Art. Bugskjællene ere endelig

hos L. microlophus for storste Delen tydeligt om end svagt

kjolede og tornede, d. v. s. deres bageste Vinkel lober ud i en

mere eller mindre udviklet Spids, hvilket derimod aldeles ikke

er Tilfældet hos L. vittatus, hvor de baade ere fuldkommen glatte

og aldeles afrundede. Det samme gjælder om Skjællene paa

Hovedels Underside. Vi maae derfor antage,

foreligger 2. Arter, om man end ikke af Mangel

paa tilstrækkeligt Materiale af forskjellig Alder og Kjon af begge

Former noiagtigt kan angive Skjelnemærkerne imellem dem.

andet Sporgsmaal er, om den af Cocteau afbildede „Unge

(i. c. Og. 3) virkelig er Ungen af L. microlophus og ikke snarere

er en fra denne forskjellig Art, om ikke selve L. vittatus;

finere Skjælbeklædning, som udmærker denne Art, er nemlig

ogsaa udtrykt paa Afbildningen, der kun i Stribernes Antal viser

nogen betydeligere Forskjel fra de foreliggende Exeroplarer

L. vittatus (Hall.).



Begge disse store Gekkoformer forekommer paa de danske

Oer og ere der bekjendte under Navnet „Wood-Slaves". Den

forstnævnle findes paa St. Croix, men derimod ifolge Hr. Riises

Meddelelse ikke paa St. Thomas. Derimod angives den fra

Nevis samt fra Venezuela og Guiana. „Paa St. Croix har

jeg vel seet over 50 Exemplarer i de sidste tyve Aar; den lever

i gamle Træhuse paa Landet, formodentlig ogsaa paa Træer;

idetmindste fortælle Negerne, at naar den springer fra Træerne

ned paa deres bare Arme eller Hals, suger den sig saa fast med

Fodderne, at de ikke kunne tage den af, skriver Hr. Riise*).

Hemidactytus mabouia er indsendt fra St. Thomas, St. Croix,

Just v. Dyck og Tortola; i Pariser-Musæets Katalog opfores

den fra St. Jan, desuden er den bekjendt fra S t. Vincent,

Martinique, Jamaica og Cuba samt fra Ny Granada,

Venezuela, Guiana, Brasilien indtil Bahia og Pernambuco,

samt endelig fra Madagaskar (??). Paa de d '
''

neppe kaldes almindelig", skriver Hr. Riis

seet mere end 5 eller 6 Exemplarer i al den Tid, jeg

ikke har

Sphæriodactylus elegans Mac Leay og S. piBCtatissia« D. B.

Vort Materiale af disse 2 Arter er kun ringe, men vi ville

tJog meddele et Par Bemærkninger om dem, da vi nære nogen

Tvivl om den for dem opstillede Synonymie er rigtig.

Af Sph. elegans M. L. (sputalor Coct.) har Hr. Hygom fra

Havanna hjembragt et lille Exemplar, knap 30- langt; det

s Bemærkninger i



13 morkeljrune skarpl begrændsede Tverbaand og

grovere paa Bugen, paa Forhovedel nærmest ved Snude- og

Underlæbeskjoldene samt paa Halen, hvor de ordne sig i Tver-

rækker; midt nedad Halens Underside findes som sædvanligt en

Rækk« Tverskinner; Oiet omgives af en stor ringformig, kornet

Palpebralfold, og bagved det store Snudeskjold findes to Super-

nasalskjolde og mellem dem et lille uparret. Den ringe Storrelse,

som denne Art synes at opnaae — Cocteaus storste Exemplar*)

var kun 37""" langt — og den afvigende Tegning gjor det tem-

melig tvivlsomt, om del kan være den Sparraannske S. spulator

fra St. Eustache**), som var 4V4" lang og havde hvide Tver-

baand med bred bruun Indfatning og regelmæssig Begrændsning.

Vi foretrække derfor Mac Leays Benævnelse.

At Sph. punctatissimus har Hr. Andrea hjembragt et Exemplar,

ligeledes fra Havanna; Hoved og Krop tilsammen ere 32'"™.

Det har netop den Farvelegning, som beskrives i „Erpétologie

générale", rodgraa med fine hvide Punkter, som paa Hals og

Hoved blive storre og tildeels flyde sammen til Længdelinier, og

som ligeledes vinde Overhaand paa Halen, hvorfor denne kan

beskrives som lysgraa med morkere netformig Tegning. Derimod

forekommer det os tvivlsomt, om denne Art virkelig, somCocteau

antager, er den samme, som den han beskriver og afbilder under

Navn af S, cinereus**% der er lysgraa med morke Punkter, som

ordne sig i Længdelinier, eller som den af Sparman n afbildede

Form fra S t. E u s tach ef), der afbildes som simpelt plettet

med morkere Pletter paa lys Grund.

Begge disse Arter opfores baade fra Cuba og fra Haiti;

Gosse nævner derimod ingen af dem fra Jamaica, men i deres



;ed to andre Arter, som han kalder S. argus og oxyrhinus^);

Richardsonii Gr.

Cuv.

Universitets-Musæet besidder 4 Exemplarer af denne Art:

de to ere tagne ved Aequin paa Haiti af Lieutenant H. Koc h,

de to andre ere kjobte af en NaturaJiehandler her i Byen og

gétiérale" ***) er ikke aldeles heldig; Skjællene ere for smaa og

Pandosænkningen for brat; heller ikke de af A. Dumcril med-

deelte Afbildninger f) ere videre gode. Det er mindre rigtigt,

naar Snudeskjoldet beskrives som begrændset bagtil af en lige

Linie; det har som hos andre Arter der et lille Indsnit, hvorfra

en Fure fortsætter sig midt henad Skjoldet til Snudespidsen.

Mellemrummet mellem Næseborene dækkes af 3 Smaaskjolde, el

slorre paa hver Side og et mindre i Midten, svarende til Ind-

snittet. Der findes 4 eller 5 Læbeskjolde foroven og 4 forneden,

foruden nogle mindre ved Mundvigen. Hovedet er iiivrigl beklædt

•ned fine Skjælkorn; ligesom hos andre Arter findes der midt

»ver hvert Oie et lille spidst Horn, dannet af et lille opstaaende

Sljæi af særegen Form og hornagtig Beskaffenhed. De store

rudeformige, stærkt kjolede Kropskjæl adskilles ved el skarpt

begrændset zigzagbiJiet Bælte af Smaagryn midt ned ad Ryggen;

bugens Skjæl ere glatte; paa den inderste Deel af Halens Ryg-

side ere de derimod store og fremspringende, næsten pigdannede.

Skjoldene paa Halens Underside ere bredt sexkantede.

Af de foreliggende Exemplarer er et fiint tegnet med smalle

Htede Linier af Bruunt og Graat paa Hovedet; lo fremvise kun

enkelte lyse Striber og Pletter paa morkegraa Bund; det fjerde

'''• Uflen Aftegning paa Hovedet. Et af dem med stribet Hoved



er tillige plettet paa Rygsiden af Kroppen, Lemmerne og Halen,

da Skjællene frembyde forskjellige Nuancer af Graat og Bruunt.

Sphæriodactylus microlepis Rhdt. A L(k.

(„5. fantasticus^ varieté a taches noires", A. Duméril*)

Sphæriodactylus capite brevi obtuso; squamis dorsi rhomboideis

carinatis^ minoribus quam in Sph. fantastico, mediis yrani-

alibus majusculis obscurioribus.

Et Exemplar af denne Art er i sin Tid stjænket af Hr.

Knudsen til den „naturhistoriske Forening" og bærer den Paa-

skrift at være fra S t. Croix; senere er intet Exemplar af den

indsendt, og dens Forekomst paa de danske

trænger derfor maaskee endnu til Stadfæstelse. De Punkter, hvori

den afviger fra S. fantasticus , ere folgende : Kroppens Rygskjæl

ere kun halv saa store og altsaa meget talrigere, men netop

derfor er det midterste Bælte af mindre Skjælkorn midt ned ad

Ryggen ikke skarpt afgrændset fra den omgivende Skjælklædning.

Snuden er betydelig kortere og mindre spids; mellem Supero-

nasalskjoldene er der ikke et enkelt Skjæl, men en lille Gruppe af 3.

Oiehornet findes derimod ligesom hos S. fanlasticus. Haleskjællene

ere temmelig store, glatte, afrundede og ordnede i Kredse. Farven

er nu rigtignok noget afbleget, men det sees dog, at slorre

brune Pletter have været temmelig regelmæssigt fordeelte over en

lysere Bund.

Udmaalinger af det foreliggende Exemplar:

Længden af Hovedel til Oret • S""".

— - Hoved og Krop tilsammen .
29""".

Halen (reproduceret)
23°"".

Vi antage, at del er denne Form, som omtales af Aug. Dumen

som en Afarl af S. fantaslicus', rigtignok viser Afbildningen ikke

mindre Skiæl midt ned ad Rygge", d"^"
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i Beskrivelsen siges det udtrykkelig, al et saadan) l»..r(i »r

tilstede, men at det er mindre skarpt adskilt fra de ovrigr storr.

Skjæl, hvilke ere mindre end hos den normale .S. faniasucus.

Ogsaa Farvetegningen (to Rækker morke Pletter nedad Ryggen)

stemmer med den foreliggende Forms.

Sphæriodactylus macrolepis Giinth.«).

I den allerede oftere citerede lille Afhandling om nogle

Beskrivelsen, gjenkjende en fra vore dansk.- Aiitill.r. n.nnlii; fra

St. Croix og S t. Thomas, samt fra Vi eq iic s ..tlcrc in.l><'inll Art.

Hovedet er kort og but og som sædvanlig beklædt med megi'l smaa

Korn, men disse ere dog tydelig kjolede, især Snudens, som ere

"ogel stiirre. De smaa Skjæl paa Halsen danne en Overgang fra Bag-

hovedets endnu mindre til de store, flade, rudeformige, tilspidsede,

starkt kjolede Skjæl, som dække Kroppens Rygside og fortsætte

sig lidt ud paa Halerodcn; Kjolene danne ophoiede Skraalinicr,

som hos en Leiocephalus ; en Midtrække af mindre Skjæl mangler

aldeles; Skjællene ere iovrigt hos forskjellige Individer af en

noget forskjellig Storrelse"). Halens ovrige Skjæl ere glatte og

afrundede; paa Undersiden findes en bredere Midtrække, som

ofte antager Form af Tverskinner. Bugen er glatskjællet *")

Snudeskjoldet er vel bagtil begrændset af en ret Linie, men har

dog ligesom hos andre Arter en Længdefure, der ender i et lille

'ndsnit. Der findes lo store, nærmest trekantede Superonasal-

stjoldc og et ganske lille mellem dem; fremdeles 4 Læbeskjolde

ivor Pletterne ere meest ud

,'er .Brystets« Skjæl urigtig

de Skjæl under Halsen.
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for oven og neden, af hvilke det bageste Par dog er meget lille,

foruden nogle Smaaskjæl ved Mundvigen.

Farven er graa eller bruun med storre eller mindre sorte-

brune Pletter, som paa Hovedet antage Form af uregelmæssige

Striber og undertiden der danne en fiin Tegning, som minder

om visse Former af .S. fantasticus. Der findes ofte en stor

Plet midt paa Ryggen mellem Forlemmerne — som oftest med

to smaa hvide Prikker i det sorte — og en lignende paa Bag-

hovedet. Af fire samtidigen indsendte Exemplarer fra St. Thomas

have de to de raorke Pletter ordnede i Rækker langs henad

Ryggen og Halen og brede Længdestriber paa Hovedet; de have

desuden de to omtalte storre Pletter paa Nakken og Ryggen.

Hos de to andre savnes den sidste. Hovedets Tegning er meget

finere og Rygplellerne ere reducerede til fine Stænk. Maaskee

er der i denne Forskjcl i Tegningen udtrykt en Kjonsforsljel?

Udmaaling af et Exeraplar:

Længden af Hovedet til Oret .... 6""".

— - Hoved og Krop .... 24""".

— - Halen 24""".

Æggene af denne Art ere som hos andre Gekkoarter hvide,

aflange, omsluttede af en tynd og skjor, men haard Kalkskal; de

ere omtrent 5°"" brede og 8""" lange.

Ifolge DHrr. Newton (I. c.) er den ikke meget almindelig

paa St. Croix; de af dem medbragte Exemplarer vare fangne i

Husene, „men," tilfiiie de, „vi ere tilboielige tii at troe, at

at den forholdsviis opholder sig paa Markerne, især Sukker-

dymnodactylus notatus Rhdt. ik Ltk.

Gymnodactylus gracilis ; squamis mmutissimus ,
homogeneis,

graniformibus ; colore brunneo, macuiarum sayittiformium sene

') Smgln. Gosse: Sojourn p. 76, 254 og 284, om de jamaikanske Arters
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dorsuali, macula rotunda nigra et linea alba transversali utrinque

ante brachia.

Et Exemplar af denne lille, formeentllg ny Gekko-Art, har

Hr. Lieut. H. Koch taget ved Acquin paa Haiti, Formen er

smækker, Hoved og Krop omtrent lige tykke; foran Oinene falder

Hovedet med en temmelig brat Sænkning ned mod Snudespidsen.

Hoved, Krop og Hale ere eensformigt beklædte med yderst fine

Korn; paa Snuden, foran Oinene, ere de storre. Det store

Stiudeskjold, som indtager Snudespidsen, har et Indtryk foroven i

Midten og et Indsnit bagtil; til de mere fremspringende Dele af

dette Skjold slutte sig paa hver Side to Smaaskjolde, et storre

og et mindre, medens en lille Gruppe af Skjælkorn kiler sig ind

mellem dem og Indsnittet i Snudeskjoldet. Under det forreste

og storre af disse Superonasalskjolde, mellem det og Snude-

skjoldet, ligger Næseboret. Oieæblet er omsluttet af et temmelig

slori, kornet Oielaag; der findes 6 Overlæbeskjolde, som aftage

i Storrelse bagtil , foruden nogle mindre i Nærheden af Mund-

vigen; det store Hageskjold efterfolges ligeledes af 6 Underlæbe-

skjolde, af hvilke det forste er meget stort, de andre af aftagende

Storrelse, foruden nogle mindre bagved det sjette. Hovedets

Underside er beklædt med lignende Skjælkorn som Ryggen,

»>en i Nærheden af Læbeskjoldene blive de storre og antage

Porm af sraaa kantede Smaaskjolde; to saadanne ligge bagved

Hageskjoldet. Bugen er beklædt med smaa rhorabisk-hexagonale

Smaaskjæl, Benenes Underside med lignende, men mere afrundede.

Skjællene paa Halens Rygside ere noget storre end Kroppens,

paa dens Underside ere de forholdsviis store, flade og afrundede;

en bredere xMidtrække kan forfolges under en Deel af Halen.

Laarets Bagside er fiint kornet med skarp Grændse mod de for-

•loldsviis store Skjæl, som beklæde dets Underside. Fodbladet

er underneden beklædt med smaa Skjæl, Tæernes og Fingrenes

udvidede Deel med storre, næsten qvadraliske Skjæl, deres ydre

smækkrere Deel med fine Tverlameller; paa Siderne ere de

•^•^klædte med fine Korn.



Farven er bruunlig, nærmest chocoladebruun ; lidt foran

Udspringet af hvert Forlem findes en temmelig stor sort rund Piel

og lidt bagved den en fiin hvid Tverslrihe. Henad Ryggen og

Oversiden af Halen strækker sig et System af morkere og lysere

Pletter, der danne en Række Figurer, som minde om Formen af en

Piilspids. Hovedets Underside er marmoreret af Graat og Hvidt.

Længde af Hoved og Hals til Forlemmerne . . . 1
1""».

Fra Forlemmerne til Anus i
6""".

Halen (Spidsen afbrudt) 21""".

I Farvetegningen har G. notalus nogen FJghed med den

af Cocteau leverede Afbildning*) af G. albogularis. Heldigviis

have vi kunnet undersoge et Exemplar af en lille Gekko, som

Capt. Andrea har hjemfort fra Cuba, og i hvilken vi mene at

gjenkjende G. albogularis. Det fremgaaer deraf, at denne

har en grovere Skjælklædning, at den Skjælkilc, som adskiller

Superonasalskjoldene er mindre udviklet, at der istedenfor de

to Postmentalskjolde hos G. nolatus her findes en Tverrække

af mindst fire, af hvilke de to midterste ere de storste, samt .it

Skjoldene paa Halens Underside ere meget bredere end hos

G. notalus. Vel er det usikkert, hvad Værdi man tor tillægge disse

Charakterer, men den umiddelbare Sammenligning af begge Exeni-

plarer har dog ikke efterladt Tvivl hos os om, at de ere sperifisk

forskjellige. Læbeskjoldene synes derimod at forholde sig væsent-

ligen eens hos begge Arter. Til den charakteristiske hvide Farve

af Hovedets Underside kommer hos det foreliggende Exemplar af

G. albogularis endnu et skarpt begrændsel, lyseblaat Bælte paa

hver Side af Hovedet langs med Læbens bageste Stykke, en liHe

rund Plet over Orehultet og et lodret Baand paa hver Side af

Halsen foran Skulderen, alt af samme Farve. — Om Grays

G. ocellatus fra Tobago**) er forskjellig fra G. nolatus, tan



ogsaa være tvivlsomt; den er ikke beskrevet udforligt nok, til al

vi kunne udtale os med Sikkerhed i denne Henseende; men Sand-

synligheden forekommer os at være imod det.

Gymnodactylus vittatus Wiegm. *).

Denne af Hr. Riise fra Trinidad indsendte Gekko

liiirer ligesom den foregaaende lil de homolepidote, trindhalede

Arter. Kroppens, Halsens og Hovedels Rygside dækkos af fine,

tætpakkede, runde og hvælvede Skjælkorn; paa Halen blive de

grovere, men ordne sig ikke i regelmæssige Tverrækker**); paa

Bugsiden af Kroppen og Lemmerne antage de Form af næsten

regelmæssige Sexkanter og leire sig lagsteenformigt. Finest ere

Skjællene paa Undersiden af Hovedet og Bagsiden af Lemmerne.

Snudeskjoldet eflerfolges paa hver Side af 6 Læbeskjolde, som

aftige i Slorrelse bagtil og afsluttes nærmest ved Mundvigen af

et l'ar Smaaskjæl; efter det meget store Hageskjold folge fem Under-

lifljoskjoldc, af hvilke de to forste ere meget store, de andre

meget smaa, samt to forholdsviis brede Postmentalskjolde og paa

'ivt'r Side af disse, men noget længere bagtil, endnu el noget

mindre. Ragved Rostralskjoldet og over Næseborene ligger der

som sædvanligt to Superonasalskjolde, adskilte ved en lille Gruppe

af Skjælkorn *») Oiet er omgivet af en fuldstændig Oielaagsring.

Som sædvanlig findes der en Række brede Skinner paa Halens

Underside, indtagende næsten hele dennes Brede.

Grundfarven af det trinidadske Exemplar er olivenhruun;

^f guulagtigt Baand, indtagende c. 6—7 Skjælrækker, lol>er lem-

™*^'ig skarpt begrændsel, om end med ujævne Rande, fra Snude-

spidsen til Haleroden midt nedad Ryggen; det ledsages paa hver

^'^'^^ af et næsten ligesaa bredt sort Bælte, hvis Grændse mod



den olivenfarvede Deel af Ryggen dog er mindre bestemt. Hovedets

Underflade og tildeels dets Sider bagved Oiet ere marmorerede

af sorte, uregelmæssigt sig bugtende Linier, som hver omfatte fire

til fem Stjælrækker. Af to af Hr. Prof. Peters velviliigen raed-

deelle Exemplarer fra Caraccas er det ene biaagraat med en

ganske lignende hvid, sortindfattel Rygstribe, som hos det

trinidadske; men Hovedets Underside er aldeles hvid. Hos

det andet er den hvide Rygstribe næsten forsvunden og de sorle

aldeles; derimod findes der 4 Rækker sorte, af Hvidt ledsagede

Smaapletter paa en lys graalig Bund.

Udmaaling af det trinidadske Exemplar:

Længden af Hovedet til Oret. . . .
9""".

— - Hoved og Krop .... 33"'"'.

— - Halen 34""".

D. Skildpadder (Testudiiiata).

Sphargis coriaeea (Merr.).

Hr. Riise har i sine Breve til den ene af Forfatterne

omtalt en ved vore Oer forekommende Havskildpadde, som der

kaldes „Trunk-turtle" (o: Kuffert-Skildpadden), og som han

vel ikke selv har seet, men om hvilken der er blevet ham

berettet, at den skal blive meget stor, være uspiselig, men give

indtil 12 Gallons (48 Potter) Olie eller Tran, som bruges Hl at

smore Qvægets og Muuldyrenes Saar med.

I denne „Trunk-turtle" troe vi at erVjende Sphargis coriaeea^

ikke blot fordi denne Art efter Go s ses Sigende ogsaa paa

Jamaica gaaer under dette Navn*), men ogsaa fordi Hr. Rus«

') A Naturalist's sojourn &. p. 306.
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har indsendt tvende Skildpaddeæg, som han atter selv havde

faaet under Navn af Trunk-turtle-Æg fra den tæl ved St. Jan og

St.Thoraas liggende 6 Torlola, og fordi disse Ægs betydehge

Storrelsc virkelig svarer godt til Sphargis^ens kolossale Propor-

tioner, medens den forbyder at henfore dem til nogen af de tre

andre Havskildpadder, som ifolge Hr. Riises og Andres Med-

delelse forekomme ved de dansk-vestindiske Oer, Chelonia curetla^

imbricata og viridis. Thi medens Ægene af disse saavel efter

Agassiz's*J som efter vore egne Erfaringer kun ere 39 til

41 Millimetre i Gjennemsnit, ere de tvende Trunk-turtle-Æg

fra Tortola 60 til 61 Millimetre, altsaa fuldtvel en Trcdiedeel

mere i Tvermaal.

Vi benytte Leiligheden til her endnu at tilfoie en lille Op-

lysning om Sphargis-Slæglens geographiske Udbredning. At slutte

fra de i den herpetologiske Lileratur foreliggende Angivelser er

Sydspidsen af Afrika og navnlig Kysten i Nærheden af det gode

Haabs Forbjerg det eneste Punkt af dette store Continents Kyst-

strækning, hvor xlen hidtil vidstes at forekomme. Den udbreder

sig imidlertid der langt videre og gaaer langs Afrikas Vestkyst

heelt op til Guineabugten og Guldkysten. Det Kongelige natur-

historiske Musæum har allerede for mere end 30 Aar siden faaet

en nyfodt Unge af en Sphargis tilsendt fra de Etablissementer,

som Danmark dengang besad paa Guineakysten, og senere har

samme Musæum fremdeles fra Musæet i Leiden modtaget nok en

slig Unge, som ligeledes skal være taget ved den samme Kyst. Der

ian saaledes ingen Tvivl være om, at Sphargis-S\æglen forekommer

cabugten, og det

spiselige Skildpadrl«



mæssigen lægger Æg og forplanter sig langs den tilgrændsende

Kyst.

Da de herværende Musæer ikke besidde andre Exeraplarer

af denne Skildpadde end de her omtalte fra Guineakysten, kunne

vi desværre ikke bidrage til at besvare del af Agassiz reisle

Sporgsmaal, om der virkelig kun gives en eneste Sphargis-Arl,

eller om ikke snarere den ved Japans Kyster forekommende Læder-

skildpadde, og den, der findes ved Kysten af Afrika, erc særegne

Arter, forskjellige saavel fra den vestindisk-nordamerikanske, som

indbyrdes.

Foruden „Trunk-turtle" er der endnu en anden af de lire

*ed vore vestindiske Oer forekommende Havskildpadder, som

Hr. Ri ise ikke selv har seet, men kun kjender af Fiskernes

Beretninger, nemlig den saakaldte „Lantern-back". De Beskri-

velser, han har faaet af den, have imidlertid ikke været tydelige

nok til, at han har kunnet faae en bestemt Forestilling om den,

og da vi heller ikke fra andre Kilder have kunnet skaffe os nogen

nærmere Oplysning om denne ,,Lantern-back", kunne vi kun

fremsætte det som en rimelig Formodning, at derved forstaaes

Caouanaen, Chelonia caretta^ der jo er almindelig i de vestindiske

Farvande, men som paa Engelsk ellers sædvanlig kaldes „Logger-

head", et Navn, hvilket Riise iovrigt ogsaa, skjondt sjeldnere,

har hort paa vore Oer, uden dog at vide, hvilken Skildpadde

det er, som betegnes med det.

Chelonia imbricata Lin.

Som bekjendt har Professor Agassiz troet at kunne efter-

vise, at man hidtil under delte Navn har sammenblandet to nær-

staaende Arter, af hvilke den ene, der beholder Navnet imbricata,

forekommer i det vestindiske Hav og i Havet langs Guianas og
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Nord-Brasiliens Kyster, medens den anden, som han kalder

Ch. squamala^ tilhorer det indiske og det stille Hav*).

Af den ostlige Art have vi kun kunnet undersoge et med

Galalhea-Expeditionen hjembragt Skelet af et middelstort Individ,

som den ene af Forfatterne erholdl under Corveltens Ophold ved

Nicobaroerne. Dette Materiale er altfor utilstrækkeligt til at vi

derpaa skulle ville begrunde nogen selvstændig Mening om denne

nye Art; men skjiindt vi allerede af den Grund aldeles ikke

tilsigte at drage dens Berettigelse i og for sig i Tvivl, kunne

vi dog ikke undlade her at fremhæve, at neppe alle de Kjende-

mærker, som Agassiz tillægger den i Modsætning til den vest-

l'ge Ch. imbricata^ ere ubetinget gyldige, men at enkelte af dem

ogsaa findes hos den sidstnævnte, ialfald saalænge den er ganske

spæd og nyligt er kroben ud af Æget. Delte gjælder navnlig

om den Forskjel, der skal vise sig i Beskaffenheden af Halsens

Hud, idet denne kun skal være fiint rynket hos Ch. imbricala,

raen derimod forsynet med smaa, men dog tydelige, hornagtige

Plader hos Ch. squamata. Thi rigtignok have vi paa det eneste

storre Exemplar af Ch. imbricata, der har slaaet til vor Raadighed,

(et omtrent een Fod langt Individ, indsendt fra Si. Thomas af

Hr. Riise), fundet Forholdet saaledes , som det angives af

Agassiz; men paa de nyligt af Æget udkrobne Unger af denne

'^ft, af hvilke vi have kunnet undersoge ikke færre end 11, findes

der over hele Halsen smaa, fortykkede, hornagtige Smaaplader,

som indbyrdes adskilles ved endnu mindre, men iovrlgt lignende

Huddannelser. Paa samme Maade forholder det sig med Kjolen

^"er Kammen langs Midten af Vertebralskjoldene; efter Agassiz

skulde hos Ch. imhncata denne Kjol kun findes paa de fire

^»''geste af de nævnte Skjolde, men mangle paa det forreste,

•»"orimod hos Ch. squamata alle fem Vertebralskjolde skulle være

fo'-synede med den. Paa det ovenfor omtalte, halvvoxne, omtrent

^^d lange Exemplar ^f Ch. imbricata er der imidlertid ialfald

ir. I historv of the United States of America.



en Antydning til denne Kjoi ogsaa paa det forreste Vertcbral-

skjold, og paa de ganske spæde Unger er Kjolen eller Kammen

endog meget tydelig og vel udviklet paa dette Skjold. Da nu

tillige Rygskallens Form, der skal være forskjellig hos de udvoxne

Individer af Agassiz's tvende Arter, efter hans egen Angivelse

er eens hos de ganske spæde Unger, maa det paa ethvert Til-

fælde være vanskeligt, for ikke at sige mere, i denne Alders-

periode at skjelne mellem de tvende Arter.

Ifolge Oplysninger, som vi skylde Hr. Riises Velvillie, er

denne Skildpadde paa vore Oer bekjendt under dens almindelige

engelske Navn „Hawksbill", og det er almindeligviis dens Æg, som

sælges og spises der, men ikke Ægene af Ch. vindis ^ saaledes

som det sædvanligen antages. Hr. Riise er endog meget til-

boielig til at troe, at Ægene af denne sidste („the green Turtle")

slet ikke gaae i Handelen, om han end ikke ubetinget vil paastaae

det. Efter hvad der er blevet ham berettet, skal Chdonia nrirft«

ikke, saaledes som Chdonia imbricata, lægge sine Æg paa den

torre Strandbred, men nedgrave dem i Sandet længere ude i

Vandet. Hvis dette virkelig var Tilfældet, vilde det være let at

forklare, hvorfor dens Æg ikke vare saa lette at faae fat paa som

den sidstnævntes; men det er vist overraaade tvivlsomt, om man

tor stole paa denne Fortælling; thi ikke blot maatte Chelonia viridis

isaafald i sin Æglægning afvige fra alle andre Skildpadder, hvad

der tilvisse ikke er rimeligt, men selve Fortællingen staaer ogsaa

i Strid med de Beretninger, man andetstedsfra har netop om

denne Skildpaddes Æglægning. Man spiser iovrigt i Vestindien

ikke blot Ægene, men ogsaa Kjodet af Chelonia imbricata, skjondt

den rigtignok ansees for mindre velsmagende end Ch. viridis.

Dens Æg, hvoraf Hr. Riise har indsendt nogle opbevarede

i Spiritus, synes ikke at variere synderligt i Storrelse; de have

(som i Almindelighed hos Havskildpadderne) en næsten regel-

mæssig Kugleform og ere, det storste 40*/2, det mindste 39""" '

Gjennemsnit. Den 4de Septbr. 1861 lod Hr. Riise en stor

Chelonia imbricata, der var næsten 3 Fod lang og 2 Fod bred,
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slagte i sin Nærværelse; der fandtes i den 167 Æg, som havde

en hvid Stal af samme Beskaffenhed som paa allerede lagte Æg,

og som oiensynligen skulde have været lagte, da Skildpadden

fangedes, og desforuden henimod 300 gule Æggeblommer,' af

hvilke atter omtrent Halvdelen vare dobbelt saa store som Resien.

Fiskerne, der havde solgt ham Skildpadden, berettede, al de

15 Dage tidligere havde taget 150 Æg, som den havde nedgravet

paa Strandbredden, og at de havde fanget den selv, da den ind-

fandt sig anden Gang paa samme Sled for atter der al skjule

en ny Portion Æg. De paastode endvidere, al Halvdelen af de

gule Æggeblommer, som Skildpadden havde i sig, vilde have

været modne til at lægges om andre 15 Dage, hvis den havde

faaet Lov til at leve. Dersom disse Angivelser ere rigtige (og

<ler er saa meget mere Grund til at antage det, som de ganske

slemme med de Beretninger om Havskildpaddernes Æglægning,

hvilke Prindsen af Wied indhentede paa sin Reise i Brasilien),

vilde denne Skildpadde, dersom den ikke v.ar bleven fanget, i 4

Gange 15 Dage have lagt godt og vel 600 Æg.

Æglægningsliden varer i Vestindien, efter Hr. Riises Med-

delelse, fra Juli til October; Hannerne komme ikke op paa Land,

men fanges i Garn.

Chelonia riridis (Schn

have ikke Noget 1 de tidligere Beskrivelser af

fienne Skildpadde, derimod skulle vi lil de ældre Angivelser om

Artens Udbredning foie den Oplysning, at den forekommer ogsaa

*«<1 Oen Madeira ; al den saaledes i den ostlige Deel af Atlanter-

''avet udbreder sig lige saa langt Nord paa som i den vestlige,

'^g navnlig længere end der hidtil var tilstrækkelig Grund til at

^"t«ge, idet en ældre Angivelse, ifolge hvilken den gjentagne

'"ge skulde være fanget endog heelt oppe Kanalen mellem

og Frankrig ved Dieppe, vel neppe har Krav paa

for aldeles paalidelig*).

') Dictioniiaire dvs Sciences naturelles, Ed. ]



Al den derimod virkelig forekommer i Havet omkring Madeira

kan der neppe være Tvivl om. Det Kongelige naturhistoriske

Musæum besidder nemlig et i Spiritus opbevaret Hoved af en

middelstor Skildpadde, sora Professor Kroyer har erholdt paa

Reisen med Fregatten Bellona i 1841 under Skibets Ophold paa

Funchal Rhed, og dette Hoved slemmer i alle væsentlige Hen-

seender saa ganske med lignende Hoveder af den ægte Chetonia

viridis fra Vestindien, at vi ikke lage i Betænkning at henfore

det til denne Art.

Ferskvandsskildpadder (Emys) findes ei paa vore Ocr,

men vel paa den nærliggende Portorico. Dog har Hr. Riise

indsendt en stor Emys decussata Bell., sora han havde kjoht

af Negere, der havde fanget den i St. Thomas's Havn ved el

af Skibsværfterne; han tilfoier: „formodenlig er den faldet over-

bord fra et af Smaaskibene fra Sydamerika**) og havde sogt

Land." Den levede Here Maaneder hos Riise i en Ballie med

fersk Vand, fodredes med fersk Kjod og lagde 6—8 Æg, som

den dog slrax aad paa to nær, hvilke det lykkedes R. at lage

fra den, og som han har sendt. Fremdeles har Riise indsendl

lo Exemplarer af en lille Emys, der ganske synes at stemme

med et ungt Exemplar af Emys concinna fra Nordamerika: skjondt

han ikke bestemt veed hvorfra de ere, har han dog grundet

Formodning om, at de ere fra Portorico, hvorfra han tidligere

har faaet Ferskvandsskildpadder tilsendte, hvilke imidlertid ikke

\are komne ham i Hænde, fordi de vare dode paa Reisen og

kastede overbord.

Emmer szaiiske med et Exemplar af en Emys decussata,

on i sin Tid har hjembragt fra S t. Domingo, og da t

)sfart mellem denne O og vore Oer, er den derfor i

t derfra og ikke fra Fastlandet, hvor Arten neppe find«
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Uagtet allerede West*) omtaler en La n d skildpa dd e som

forekommende, om end sjeldent, paa St. Croix — hvorfra den

ene af os ogsaa har faaet et Par Stykker ni Tesiudo tabulata Wahlb.

levende tilsendt — gives der dog ifolge Riise ingen Land-

skildpadder paa vore vestindiske Oer. Vel har han et Par

Gange seel mindre Landskildpadder paa St. Thomas, en i

Hospitalshaven og en paa Kirkegaarden, men han tor ikke antage,

at de findes virkelig som vilde eller forvildede paa vore Oer. De

bringes til Salgs til 6erne fra Kyslen (Venezuela), og Riise

har undertiden seet 20—30 ligge til Salg paa Torvet**). R- har

2 Par i sin Gaard, men de skjule sig bestandig og komme kun

frem efter Regnveir, eller naar de ere sultne; der gaacr ofte

flere Maaneder mellem hver Gang de vise sig, og sjclden sees

mere end een ad Gangen. De spises, og fodres med Frugter,

Melonskaller, Annanasskrællinger o. s v.

Pniærke) benyttet den Leilighed, som \i tie

t foretage de Forandringer, som bleve nott

orogelse af vort Materiale, deels paa Gr

ublicerede Smaaafhandiinger. En af disse,

balus, Scaphiopus and otber American Balr

*rre modtaget altfor secnt til at kunne ben

)rdi;er Antallet af de vestindiske Trarh\r



videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 20—22.

Nogle nye Krybdyr og Padder,

! d. 28de Marts og 29de

Hertil Tab. I og II.)

og II, fig. 1.)

Af denne Cydodus-\rt, som ikke lader sig henfore lil nogen

af de hidtil beskrevne, findes der i Universitetets zoologiske

Museum et udstoppet Exemplar, som i sin Tid er afkjobt en

Naturaliehandler i Hamburg. For saa vidt som Legemsformen kan

bedommes efter el udstoppet Skind, har den været kortere

og plumpere end hos C. gigas (Bodd.) og C. nigroliUeus (Quoy

Æ Gaim.); Hovedets Længde indeholdes omtrent tre Gange i

Kroppens og kun lidt over to Gange i Halens, hvorimod det hos el

i Brændevin opbevaret Exemplar af C. gigas indeholdes mellem

4 og 4i Gange i Kroppens og noget mere end Ire Gange i

Halens Længde; hos C. nigroluteus finder jeg Forholdet at være

omtrent det samme, skjondt vistnok med en ikke ganske ringe

Vaklen mellem det mere plumpe og det mere langstrakte hos
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forsljellige Individer.*) End mere vil C. fasciatus i denne Hen-
seende afvige fra C. Casuarinæ, hvor Hovedet efter Bells Afbild-

ning**) indeholdes 5| Gange i Kroppens og ikke mindre end

6 Gange i Halens Længde. Kroppens Skjæl synes i det hele al

ligne dem, der forekomme hos C. gigas; de ere næsten glatte,

flade og bredt sexkantede — midt paa Ryggen omtrent dobbelt

saa brede som lange — og ordnede regelmæsigt i Længdelinicr

og skraae Tverlinier; paa Siderne og Bugen ere de mere cifriin-

dede***). Skjolddækket paa den forreste Deel af Hovedet forhol-

der sig væsenligen som hos C. gigas, og navnligen have Pande-

og Mellemisseskjoldet en lignende langstrakt Form; men der ec

mellem Pande- og Næseskjoldet (og tillige mellem begge Frontona-

salskjoldene) indskudt et lille firkantet Skjold, hvis Forekomst

dog muligvis ikke er constant. Den Deel af Supraorbitalregionen,

som hos C. gigas dækkes af fire Skjolde — det forreste og det sidste

regnes da ikke med - dækkes her kun af to, saa at Totalanlallet

kun bliver fire, medens det hos C. gigas er sex; del vilde imid-

lertid være nodvendigt at undersoge flere Exemplarer, forend

) Smlgn. Maaiangivelseme for disse to Arter i .Erpétologiegénérale.

P- 7at og 752. Hos C. nigroluteus finder jeg Forholdet mellem H

<lets og Kroppens Længde at variere fra t : 3^ til 1 : 4^ og m«

Hovedets og Halens fra 1 : 2^ til 1 : 3.

' Zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle, pt. V. Reptiles, pi. 15 fl

Kfter de i .Erpétol. générale« (1. (:. p. 750) meddelte .Maal indeholdes

Hovedets Længde vel 5^ Gange i Kroppens, men knap 3 Gange i

Halens Længde.

> Den der, uden at have Exemplarer for sig til Sammenligni., îg, anstiller

en Sammenligning mellem Bel Is Af

af C. giyas (Descriptioi>es et Icone^i Amphibiorum, t. VI., .inder Navn

^^ C. flavogularls), vil maaskee være tilboielig til at antai:e disse to

Arter lor at være meget forskjellige i Henseende til Skjællienes Form.

Det ere dedog rimeligvis ikke: C.

lighed til at undersoge. men ogsaa hosa,i,a.harenDeel af Halsens

Skjæl en bredt sexkantet Form, og de ere i det hele mindre afrundede,

end man af den citerede, forresten heldige Afbildning, situlde troe.

(Hos et af de to foreliggende Exemplarer af denne Art ere de to

Itede i en kort Strækning af Forryg-

X findes en Række af ni brede Skjæl,



Betydning er derimod vistnok Forskjellen i Skjolddækket paa

Baghovedet og Tindingerne; bagved Isseskjoldene og Mellem-

isseskjoldet findes der nemlig et Skjoldparti, dannet af fire

Tverrækker, hver paa omtrent otte Skjolde af en egen, langstrakt,

kantet Form, men aftagende i Længde bagtil, hvor de gaae over

i Kroppens almindelige Skjælklædning. Herved afviger C. fasciatus

ikke alene fra C. gigas og nigroluteus^ hvor Baghovedets Skjolde

ikke have nogen Tendens til den langstrakte Form, men ogsaa

der ere tre Gange saa lirede som lange.) Hos Gray danner C. Casiia-

rinæ iovrigt en egen Slægt, Homolepida , der adskilles fra Cydodus

deels ved at den mangler Furen bagved Næseboret saaveisom Skja"!-

kamrnen foran Orets Rand, deels derved at Skjællene ere »tyiule os

anden Gruppe end Cydodus, der anbringes Ijlaiuil dem, hvis Si^ja'l

ere .tykke, benede, rugose eller stribede, med en eller tiere Kjule«.

Exemplarer af C. riigroluteus (i det kongl. Museum) ere de iaii'aid men

eller mindre glatte, uagtet de paa udstoppede Kxemplarer af sidstnævnte

C. fasclatua ere de derimod, selv paa det torre Skind, saa godt som

aldeles glatte, hvilket vistnok tvder paa en anden HeskairenhedafSkjæl-

langstrakt, cylindrisk Krop og fire svage, langt fra hinanaeii smi

Lemmer, Cydodus derimod blandt dem med teendannet Krop og lire s ær

Lemmer. — Endnu skal jeg tilfoie, at habituelt minder C. fasciaus^

meget om den paa Tab. IX af »Zoology of the voyage of H. M. S. ErebU'

and Terror, Reptiles« saa smukt afbildede i^/^osowa (HinuUa) Oerardt;^

forbindes med Cykloderne. En Forvexling mellem den her beskrevne

nye Cydodus-Art og den nysnævnte Binulia eller Lygosoma vil ijo^

neppe være mulig, selv for det nvs.'tisfste Blik; ialfald vil det være

strækkeligt at henpege paa HinuliVns længere Hale og længere Bagtæe

skjellige diovedet.
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fra C. Casuarinæ, hvor der ifolge Bells Afbildning kun synes at

være en enkelt Tverrække af saadanne langstrakte Nakkeskjolde.

Tindingparliet afviger fra det hos C. giyas stedQndende Forhold

- nemlig at den fijrste Skjoldrække nærmest Oiet bestaaer af

meget langstrakte Skjolde, medens den anden i Form og Stor-

relse mere nærmer sig den tredie og fjerde — derved, at den

anden og forste Række her stemme paa det nærmeste overeens,

og at ingen af dem har den C. gigas udmærkende langagtige

Form, uagtet de ere noget mere langstrakte end Skjoldene i

tredie og fjerd« Række. Langs med Oreaabningens forreste

Rand findes der en Række af tre eller fire Smaaskjæl ,
hvorved

denne Aabning bliver ligesom tandet eller takket; i denne Hen-

seende afviger C. fasciatus kun væsenligen fra C. Casuarinæ^ hvor

disse Skjæl angives at mangle.

Totallængden af det foreliggende udstoppede Exemplar

er næsten 16", hvoraf Kroppen udgjiir omtrent det halve, Hove-

^^^
I

og Flalen l.

Farvetegningen er noget forskjellig fra de hidtil be-

skrevne Arters; langs hen ad Ryggen findes ni morkchrune,

»irede Tverhaand , af hvilke de fem komme paa Kroppen og de

fire paa Halen; de omfatte hver fire eller fem Skjælrækker og

fortsætte si« ned naa Kroooens Sider, men noget svagere; ogsaa
sig ned paa Kroppen:

Baglemmerne ere tildeels morklfarvede, derimod synes dette ikke

al have været Tilfældet med Forlemmerne. Mellemrummet mellem

O'fl og Oreaabningcn optages af en stor, brun Tindingplet.

I-'gesom hos C. giqas kan der forfolges morke Længdelinier langs

Ryggen, svarende til Beroringslinicri

"^>s Siderande have en morkebrun Farve

•>««• for saa vidt tydeligere end hos den nysnævnte Art, so

Deel af Tegningen hos denne falder mindre i Omene pi

3f den ovrige morke Tegnings urcgelmæsige Charakteer.

Wagnosen kunde lyde saaledes :

Cydodus fasciatus, >.quamis corporu lætibus, in c. 41

^''»giludinalibus dispositis, dorsualibus lale hexagonis, plams .,

mellem Skjællene,

r dette Forhold er



temporalibus haud elongotis, occipitalitus vei

m quatuor seriebus transversalibus disposilis

;

(jitudinali brunnea^ jasciisque ejusdem coloris t

quinque, in cauda quatuor. Habitat in Nova HoUandia.

2. Delma lolleri Ltk.

(Tab. I og II, fig. 2).

Gjennem den desværre saa tidlig afdiide Adjunkt d'Origny

ved Kathedralskolen i Ribe kom Universitetets zoologiske Museum

i Besiddelse af de to sjeidne*) Snogeogler, til hvis Beskrivelse

jeg nu gaaer over; de vare hjembragte af den ligeledes altfor

tidligt bortrevne, for sit Fædrelands Samlinger saa ivrige Skibs-

kaptain Moller fra Ribe. Desværre er det ikke opgivet, hvor

de ere tagne, og det er kun fordi Slægterne Delma og Aprasia

hidtil alene kjendes fra Nyholland, at jeg antager disse for ogsaa

at være derfra; dog var det vel og tænkeligt, at de kunde være

fra en af Smaaoerne Nord for Nyholland, Captain Mollers

uventede Dod har tilintetgjort den Udsigt, som der ellers kunde

været til at faae dette Punkt opklaret.

Slægten Delma er opstillet i „Appendix" til andet Bind af

George Greys „Journal of two expeditions of discovery in

Northern and Western Australia" (18U) af J. E. Gray.

Oen hele Slægtscharakteristik bestaaer i folgende Ord: »The

scales sraooth; præanal pores none; pupil elliptical erect; hmder

limbs Short", hvorved den charakteriseres i Modsætning til Slæg-

ten Pijgopus Gr. {Hysteropus DB.), der tilligemed

den lille Gruppe Pyyopidce. Arten (Delma Fraseri) bet

ikke, men er afbrldet paa Tab. I fig. 3 a og 3 b

:rives aldeles

Lidt udfor-
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ligerc er den senere bleven cliarakterisercl i „Zoology of llie

Voyagfi of H. M. S. Erebus «fc Terror, pt. VI. Reptiles", p. 5. ved

samme Forfatter. Hvad der foreligger om denne Art er imidlertid

endnu sna ufuldstændigt, at det kunde synes voveligt at opstille en

.inden Art ved Siden af den; men hvis det, der er mcddeell om

'len, blot er nogenlunde rigtigt, kan der dog neppe være Tvivl

om, at min Delma Molleri er forskjcllig fra Grays D. I raseri.

Den foreliggende Form afviger nemlig fra Grays Beskrivelse

lig Afbildning deels derved, at den ikke har mere end eet Par

Fronlorostralskjolde [Grays „fronlal shields"] , uagtet Gruppen

jiPygopidæ^i udtrykkelig siges at have 2-3 Par saadanne, og Af-

l'ildningen af Delrna Fraseri (Fig. 3 a) ogsaa tydeligen viser lo

Par saadanne Skjæl eller Smaaskjolde bagved Nasalskjoldenc;

fremdeles er Pupillen ikke „elliptisk og opret", men rund, og

medens man af Afbildningen (Fig. 3) maa faae det Indtryk, al

D. Fraseri er et Dyr med en kort Krop og en lang, tynd Hale,

have vi her for os et Dyr med en langstrakt Krop og en for-

holdsvis kort Hale. At Hovedet hos den Grayske Art betegnes

som ^langagtigt«, medens det hos Pygopus (Hysteropus) kaldes

j,tort, afrundet og afstumpet", kan der neppe tillægges nogen

siinderlig Vægt, da raan ikke bliver nogen saadan Forskjel vaer

^ed at sammenligne Figuren af Delma Fraseri (Fig 3 a) med

<irays Afbildning af Pygopus squamiceps i det nys anforte liei-

seværk (Erebus & Terror). Derimod vilde de ovenfor anforte

Porskjclligheder
i Henseende til Pupillens Figur og Lcgemsfor-

ncn maaskee i Manges Oine være tilstrækkelige til at vække Tvivl,

om den foreliggende Form virkelig er en Delma i

•betydning; men deels er det maaskee uvist, om

deels er den

Omstændighed, at Skjællenc savne Kjol og

'^^''^''^'"'"^'[^J^2
samt at Bagfodderne ere ganske korte og savne den for //>

et op .

^'laraktcrisliske Skeform, efter min Mening tilstrækkelig (.run. 1.

«t »'onfore den til D./mfl-Slægten ; thi de nævnte Forhold o^ry.st-

"«1< netop de Hovedforhold, hvorved Delma kan skjclnes fra ijs e-



orpus, ligesom del ogsaa er dera , hvorpaa Gray, som ovenfor

anfort, selv lægger Vægten i sit ældre Arbeide, rigtignok i For-

bindelse med Pupillens elliptiske Form. Under den Forudsætning,

at Delma Molleri altsaa virkelig er en Delma, vil denne Slægt

kunne charakteriseres saaledes:

Delma, genus Scincoideum ophiophthalmum ; corpore angui-

formi; squamis haud carinatis, ventralibus lalissimis; capite scutato

;

palpehra rudimentaria annutiformi oculum cingente; naribus latera-

libus inter scutella nasalia bina et sciitellum labiale primum;

orificio auricuiari; pedibus anterioribus nullis, posterioribus rudi-

mentariis, brevibus^ deplanatis, triangularibus , digitis nullis; ports

analibus nullis.

Hovedet er hos Delma Molleri af Middellængde, utydeligt

afgrændset fra Halsen og Kroppen , af en firsidet pyramidal

Form, med afrundet Snude, temmelig smal Pandeflade og af-

rundede Rostralkanter. Der findes to efter hinanden stillede

Pandeskjolde („parietals« hos Gray), et forreste og et bageste,

som begge cre syvkantede, men af hvilke det forreste er

omtrent lige langt og bredt, del bageste derimod længere end

bredt. Foran del forreste af disse Pandeskjolde ligger der et

Par uregelmæsigt femkantede Frontonasalskjolde, omtrent af

samme Storrelse som Pandeskjoldene, og foran dem igjen et Par

uregelmæsigt firkantede, men mindre Supranasalskjolde. Bagved

det bageste Pandeskjold ligge to uregelmæsigt sexkantede Parie-

talskjolde („occipitals" hos Gray), der dog nærme sig li' a'

være trekantede, og uden om dem igjen, i en Bue bagved dem

og paa Siderne af dem, ni Skjæl eller Skjolde, nemlig tre min-

dre i Midten og tre storre paa hver Side, dannende en Overgang

til Halsens og Tindingernes Beklædning. Paa hver Side af Pan-

deskjoldene ligge lo storre Supraocularskjolde, og Olebrynet

dannes af tre smaae Supraciliarskjolde. Rostralskjoldel har Form

af en bred Trekant. De smaae Næsebor ligge mellem Suprana-

salskjoldel, et mindre trekantet Infranasalskjold og del forste

Overlæbeskjold. Oiet er paa de tre Sider omgivet af en med
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fine Skjæl beklædt Hudfold; mellem denne og Nasalskjoldet

findes deels et storre Frenalskjold, deels en Deel mindre Skjolde

af lignende Form som de, der beklæde Tindingen. Overlæbe-

skjoldene ere syv i Tallet, alle lave, det forste og fjerde meget

langt; Hageskjoldet er stort, rudeformigt, men dog afrundet for-

til. Af Underlæbeskjolde er der sex Par, de to forste meget

store, de sidste ligesom de bageste Overlæbeskjolde meget smaae.

En Række temmelig store Skjolde kan forfolges paa hver Side

langs med den bageste Deel af Underlæbeskjoldenes Række, men

i nogen Afstand fra dem. Hovedets Underside er ligesom Tin-

dingen og Halsen beklædt med sexkantede Smaaskjæl; Oreaab-

ningen er simpel, aflang og stillet stærkt paa skraa. — Krop-

pen er paa Ryggen og Siderne bedækket med middelstore, glatte,

taglagte Skjæl, paa Bugen derimod med to indbyrdes alternerende

Rækker af brede sexkantede Skjolde, der tilsammen optage hele

•Jens Brede. Ryggens Skjæl tiltage iovrigt lidt i Storrelse ned

"lod disse Skjolde, saa at navnlig den underste Række paa hver

Side danner ligesom en Overgang til dem i Henseende til Stor-

relse og Form. Baglemmerne ere korte, flade, skjælklædte,

trekantede Lapper. Halen, — som paa det foreliggende Exem-

Pl" synes at være reproduceret - har den samme Beklædning

som Kroppen, dog gaae de to Rækker af brede Bugskjolde ikke

'»ngt bagved Gattet, medens omvendt Rygskjællene paa den

'vageste Deel af Halen netop udmærke sig ved deres Storrelse.

En lys brunlig Farve synes at have været fremherskende;

^'^ er Spor til et morkt Baand tvers over Nakken, samt til nogle

"•^rke Striber paa Hovedets Sider. (Hos D. Fraseri synes denne

Hovedets Tegning at være stærkere udpræget).

Udmaaling af det beskrevne Exemplar:

Totallængden. 172""" (6" 7'").

Hovedets Længde til Orespaltens bageste Ende 12""".

^"oppen fra delte Sted til Gattet 93""".

Baghlemmerne
.



3. Aprasia pulchella Gray?

(Tab. 1 og II, fig. 3).

Slægten Aprasia er ligeledes opslillel af Gray, der i del

nysnævnte Appeiidix ti! Greys „Journal" gav en Afbildning og en

Charakleristik af en nyhollandsk Icinmelos Snogeogle , som be-

nævnes Aprasia pulchella. I „Catalogue of Lizards" og i Texlen

ti! „Erebus og Terrors" Reisc udgjiir den alene en lille Gruppe, der

benævnes Aprasiadæ. Grays Beskrivelse og Afbildning tilsteder

vel ikke med Sikkerhed at henforc de to af Capt. Moller lijem-

bragfc Former til A. pulchella^ men jeg har dog ikke vovet at

beskrive dem som nye; efter dem vil Slægten kunne diagnosti-

Aprasia, genus Scincoideum ophiophthalmutn ; corpore temi, vermi-

formi; cauda elongala ; squamis lævibus, ventralibus haud Intioribus

;

capite scutato
^ poslice squamato; maxilla superiore prominente;

annulo squamarum angusto oculos cingente; naribus laleralibus

inler scutellum nasale et labiale primum ; orificio auriculari nullo;

pedibus anterioribus nuUis
,

posterioribus mUlis vel papilla minu-

tissima indicatis; ports analibus nullis.

A. pulchella var. striolata: sexstriata, papiUis analibus nuUis.

var. lineolata: quadrilineata, papillis analibus duabus, memhro-

Varietas striolata (Tab. I og II, fig. 3}. Legemet er langt og tyndt

og af en saa ecnsformig Forlighed, Hovedet

aldeles ikke er tykkere end Halsen og kun lidet forere ena

Halen. Baade Hovedet og Halen ere afrundede, ikke tilspidsede,

i Enden. Halen udgjor over i af Totallængden; til Lemmer er

der ikke Spor. Hovedet er lidet og smalt, Snuden hvælvet og

Gabet lidet, men Overkjæben springer betydeligt frem foran

Undcrkjæben. Roslralskjoldet er hiiit og smalt, tilspidset
oventil

og forlænger sig der med sin ovre trekantede Deel op paa ^vet-

"••HJenaf Snuden mellem Næsekjoldenc. Der findes fem Par temme-

lig store Overl.-lH.sk.ioIde; det forstc ligger under Kasalskjoldet,
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del andet, der er lidt hoiere, under Fronlonasalskjoldct, det ircdic

og fjerde, som erc udstaarnc oventil forat give Plads for Oiet, under

Jelte. Oiet har en rund Pupil og savner et egentligt udviklet Oielaag,

men omgives af en Krands af c. 12 Smaaskjæl; foran denne

Krands ligger et lille Skjold (Frenalskjoldel) og bagved Oiet og

Oiekrandsen et lignende. Nasalskjoldene og Frontonasalskjoldene

ere omtrent ligestore; hine have Form af uregelmæsige Firkan-

ter, disse af uregelmæsige Femkanter: foruden at de dække Snudens

ovre Flade, beklæde de tillige dens Sider og stiide op til Overlæbe-

skjoldene. Næseborene ligge i Sommen mellem Nasalskjoldet og det

forste Overlæbeskjold, tæt ved Roslralskjoldet. Pandeskjoldet er stort

og skjolddannet, med tre skarpe Vinkler fortil, men afrundet bagtil

:

paa hver Side af det ligger et mindre Supraocularskjold ; de bagved

disse tre Skjolde, paa Nakken og Tindingen, anbragte Skjæl ere ikke

vssenlig forskjellige fra dem, som dække Halsen. Forliovedcls

Skjolde erc prikkede ligesom hos mange andre Snogeoglcr. Paa

Underkjæben findes el halvkredsformigl Hageskjold og paa hver Side

'•f delle et næsten kileformigt Underlæbeskjold samt bagved dette

'o ganske smaae paa hver Side, træi

ovrige Skjælklædning

;e beelt hen til Læber,

Hovedets Underside.

^yilige Deel af dem viser sig bredt sexkantet med afrundede

"ji>n,er; paa Kroppen danne de lolv regelmæsige Længderækkcr;

paa Hovedets Nakkedeel og Underside ere de mindre, og paa

Hen ere de ikke stiirrc end paa Ryggen; paa Undersiden af

Halen er der kun een Midtrække, ikke to som paa den egcn-

%^ Bug. _ Det foreliggende Exemplar bar en Totallængde af

^- 202-, hvoraf Halen udgjor de 73™"', -ed en Tykkelse af

Farven af det i Spiritus opbevarede Dyr er lysebrun,

Hovedet morkebrunt. Langs ned ad Kroppens Sider lobe sex

^l^yrpt udprægede sorte Striber, tre paa l.ver Side, paa an en

^'1 fjerde Skjælrække fra AJidtlinien at regne, snart sammenhæn-

gende, snart oploste i en Hække af Punkter; et fjerde svagere



og finere Stribepar bæres af den femte Skjælrække paa hver Side,

ligger altsaa egenlig paa Bugsiden, og et femte Par, beliggende

paa de to midterste Rækker af Skjæl , er svagt antydet deels

paa Kroppens forste Fjerdedeel, deels paa Halen, hvor der endnu

kommer en uparret fin Midtslribe til. Overlæbens Rand og hele

Dyi-cls Bugside ere lyse.

Hos det andet Exemplar ( Varietas lineolata) har jeg vel ikke kun-

net finde nogen væsenlig Forskjel fra det beskrevne i Henseende

til Legemets Form og Skjælbeklædning eller til Hovedets Skjold-

dække; men deels findes der et Rudiment — om end del mindst

mulige — af et Par Baglemmer, beslaaende af en lille Papil paa

hver Side af Gattet, hvilket jeg har været ude af Stand til al

opdage hos var. striolata, deels er Farvetegningen noget forskjellig.

Striberne erstattes her nemlig af lo yderst fine Linier paa hver

Side, som indtage den anden og Iredie Skjælrække fra Midllinien

paa hver Side; den overste af dem ophorer imidlertid allerede

at være synlig ved Overgangen til Legemets anden Trediedeel,

og selv den underste naaer kun til Halen. Dennes Længde er

oO""", Totallængden leS""".

I nogle af Udlandets Musæer har jeg havt Leilighed til at

see, om end, paa Grund af Tidens Korthed, ikke til at under-

soge, Exemplarer af ^prasto-Slægten, bestemte som A. pulchella^

mig om,

tegningen, saa at der neppe kan tages gode Artscharakterer af

Stribernes Antal. Sporgsmaalet bliver da, om de to omtalte

Papiller afgive en saadan, eller om de maaskee kun charakleri-

sere en Afart eller det ene Kjon. Jeg har derfor kun turdet

opstille de omtalte Former som Varieteter af A. pulchella.

(Tab. I og H,

Pterophryuus nov. gen. e famiiu

ibu$ supramaxillaribus
^

palatinis
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palmatts, digilis lyosterioribus membrana vero cinctis, apice

iUataiis; tarso haud alato; parotides adsunt.

nder det urigtige Navn Phrpniscus australis modtog Univer-

jn Naturaliehandler i Paris en lille, hidtil for-

meentlig ubeskreven Padde, som i flere Henseender erindrer om

den af Prof, Reinhardt og mig tidligere beskrevne Tarsopterus*).

At det ikke er en Phryniscus^ freragaaer allerede deraf, al den

har Tænder langs med Overkjæbens Rand; dens hele Habitus er

desuden ikke tudse- men froagtigt, og det er til Cystignathernes

Gruppe og navnligen til den ganetandlose Afdeling af denne, at

den maa henfores. Der er iovrigt intet paafaldende ved dens

Udseende, da Legemsformen hverken er plump eller smækker,

Hovedet hverken spidst eller but og Lemmerne hverken lange

eller korte; Gabet er af sædvanlig Storrelse, Næseborenes ind-

byrdes Afstand omtrent lig med deres Afstand fra Oiet, Uostral-

tanterne utydelige og Trommehinden usynlig. Tungen er

lille og smal, fri bagtil med et Spor til et Udsnit; lo store

Strubespalter ligge parallelt med og tæt ved Underkjæbens Grene.

Ganetænder mangle. De indre Næsebor og Oretrorapeternes

Mundinger ere af samme Storrelse, men begge meget smaae. En

fremspringende Hudfold paa hver Side af Kroppen, mellem For-

og Baglemmerne, er maaskee blot en Tilfældighed hos det fore-

"ggende Exemplar. Fingrene mangle ethvert Spor til Bindehud
;

de tre Fingre ere omtrent lige lange, den tredie derimod en

Deel længere end de andre; denne tredie Finger har to Led-

tnuder paa Undersiden, de andre kun een; under Mellemhaanden

findes indadtil en utydelig Knude, og Fingrene ere lidt svulne i

Spidsen ligesom hos andre Cystignathider. Af Tæerne er den

femte ubetydeligt kortere end den tredie; Ledknudernes Antal er

<^et sædvanlige: 1, 1, 2, 3 og 2; desuden ere Tæerne lidt svulne

i Spidsen ligesom Fingrene; de ere alle fem indfattede paa begge

Sider
; temmelig bred Hudbræmme, denne ophorer paa
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dem alle foran Taaspidseii. Der findes lo runde Hælknuder, af

hvilke den indre er den tydeligste; derimod falles den Tar-

salmembran, som udmærker Tarsopterus. Paa Hovedet og

Kroppen er Ryghuden forholdsvis rigeligt udstyret med temmelig

grove Hudvorter, der dog ikke ere stillede tæt sammen, men
anbragte med smaae Mellemrum. Ogsaa Skinnebenets ovre Side

er tydelig vortet, og bagved Mundvigene, mellem disse og Over-

armens Udspring, er der tydelige Spor til en Parotidedannclse;

Huden er nemlig her fuld af fine Porer; derimod giver denne

formeentlige Parotide sig ikke— paa det foreliggende Exemplar —
tilkjcnde ved nogen Opsvulning. Paa Undersiden af Kroppen og

Hovedet ere Vorterne flade og saa tæt stillede, at deres Grund-

flader faae et kantet Omrids
; de savnes mellem Underkjæbens Grene,

men optræde igjen bagpaa Laarene som et bestemt begrændset Parli.

Ud maa lin g af det foreliggende Exemplar:

Længde af Hoved og Krop 25'""'.

— - Baglemmerne 34""".

- Bagfoden IS""*.

Farven er mork olivenbrun, Bugen og Lemmernes Un-

derside morkt skidengul med sort Marmorering. Som dels

Hjem angives „Australien", hvorved der rimeligvis skal

forstaaes Ny-Holland. Sammesteds findes en nærsiaaendc

Form, Uperoleia marmorata Gray; ja man kunde maaskee

opkaste det Sporgsmaal, om disse to Former ere forskjeliige,

kjender Uperoleiaen af Giinthers korte

ke er detailleret nok til en i det enkelte

niigning, men i det hele passer paa den fore-

undtages
, at Habitus beskri

Beskri

liggende Form
,

Pleurodema-agtigt, hvilket for Plerophryncns Vedkommende ialfald

vilde være en mindre heldig Sammenligning, og at Taabræmmen
aldeles ikke omtales. Da Gu n th er ogsaa har havt Hanner

for sig, kan denne Forskjel ikke bortforklares som en Kjonsfor-
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skjel, og at denne Bræmme skulde være en blot periodisk Ud-

vikling, er vel muligt, men tor vistnok ikke forudsættes, inden det

paaviscs at være saa, eller ialfald indtil et dertil analogt Tilfælde

paavises hos en anden halelos Padde. — Jeg har senere i lieriiner-

i'adde; fra denne er den foreliggende ialfald meget forskjellig,

og jeg kan saaledes ikke betvivle, at den foreliggende Form

virkelig er ny og hidtil har unddraget sig de Zoologers Opmærk-

somhed, som have bekjæftiget sig med Nyhollands Herpctologi.

Bufo stomaticus I

I en betydelig og paa sjeldnc Former rig Sending af ostindiske

•^'yl'dyr, som Universitetets zoologiske Musæum for en Deel Aar

siden modtog som Gave af Hr. Grosserer Westerman n , fandtes

ogsaa sex Exemplarer af en Tudse, der vel staaer nær ved Bufo

vulfjaris, men dog afviger fra denne ved saa bestemte Kjende-

mærker, at det neppe vil være tilstrækkeligt blot at opfore den som

Varietet af denne Art. Medens Hovedets Overflade hos B. vulgaris

er flad eller endog svagt hvælvet, er den hos B. stomaticus altid

™ere eller mindre udhulet, og medens Trommehinden hos hin

er usynlig eller dog næsten usynlig og dækket af en vortet Hud,

t^r den her baade meget stor og meget tydelig, tynd og glat,

samt omgivet af en ophiiiet, tildeels med Smaavorter besat Rand.

Umiddelbart bagved hver Mundvig, mellem denne og Overarmens

Udspring samt i Flugt med Mundspalten, findes der en lille,

»nen tydelig, undertiden tvedeelt, langagtig Kjerlelknude, hvortil

fJt^r ikke sces noget Spor hos B. vulgaris. Hos denne ere de

lo indre Fingre paa det nærmeste lige lange, men hos ^. ./oma/ic«5

er den inderste kjendeligen længere. Endelig ere Parotiderne

meget store og brede hos den nye Art. Forresten har denne

Jet samme Habitus som B. vulgaris; det er en lille plump Tudse

"led stærk Vorteudvikling, uden freraspringen.
Orbilal-
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eller TarsaJkamrae og uden lydelig Aftegning; Svommchudens

Udslrækning paa Bagtæerne er som hos B. vutgaris, og ligesom

hos denne have Hannerne tykkere Forlemmer og en eiendommellg

Udvikling af hornagtige Smaakorn paa Rygsiden af de to indre

Fingre.

Udraaaling af:

en Han: en Hun:

Fra Snudespidsen til Gattet. .
54""n — ei""".

Baglemmernes Længde .... 57"'" — 62""°.

Bagfodens Længde 31""» — 34""».

Forlemmernes Længde .... 24™'" — 30'"'".

Jeg skal endnu tilfoie, at jeg ikke har troet at kunne henfore

-B. stomaticus hverken til B. gargarizans Cantor fra Chusan*),

hvoraf jeg har havt Leilighed til at undersoge et Originalexcmplar

fra Cantor selv i det Kongelige naturhistoriske Musæum, eller til

B. gymnauchen Blkr. **). Diagnosen vil kunne affattes saaledes:

Bufo stomaticus di/fert a B. Tulgari fronte concavo; parotidibus

majoribus; membrana tympani magna^ nuda^ plane conspicua,

annulo prominente cincta; digito interno pedum anteriorum secundum

parumper superanle; verruca glandulosa distincta elongata, interdutn

divisa^ inter sinum oris et pedes anleriores.

6. Onychocpphalus Westernianoi Ltk.

(Tab. I. og H., fig. 5).

Blandt de i det foregaaende omtalte af Hr. Westermann

skjænkede Krybdyr var der ogsaa et Exemplar af en Omjckocephalus,

) I Gunthers Catalog henfores denne Art til de

jS. vulgaris. De Forhold, hvorved Giinther skjel

pæiske og asiatiske Varieteter af B. vulgaris, ere i

de for de sidste anfortc Kjendemærker passe ofte

) Natuurkundig Tijdschrift ^
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hvori jeg alt for længe siden har troet al erkjende en ny, med

O. aeutus D. B. nærmest beslægtet Art; i den Antagelse, at den

var ubeskreven, bestyrkedes jeg af Professor Pete rs, som besoglc

Kjobenhavn netop paa en Tid, da han var eller for kort Tid

siden havde været specielt boskjæftiget med Ti/phlops-Gruppen

og særligt med Slægten Onychocephalus ^ og som erklærede den

for at være en ny Art, hvortil han dog senere har knyttet den

Henvisning, at det raaaskec kunde være Typhlops Russellii Gr.,

en Tanke, som ogsaa var faldet mig ind, og til hvilken jeg senere

skal komme tilbage.

O. Westermanni horer til de korthalede Arter — Halen er

ikke saa lang som Hovedet er bredt — med lydelige Oine (Af-

delingen B. b. hos Peters*); dens Kropforlighed tillager betydeligt

mod Bagenden, hvis Tvermaal er en halv Gang sliirre end Hovedels.

l^ette er lille, Snuden stærkt hvælvet og liibende ud i et krumt

og spidst, skarpkantet, nedtrykt, hornagtigt Næb. Dette Næb

dannes iovrigt alene af det kolossale Rostralskjold, der synes at

'»ave deels fortrængt, deels oplaget i sig saavel Frontonasalia som

Præfrontale, Frontale, Præocularia og Supraocularia; det har Form

af et fortil spidsvinklet, forresten afrundet Skjold og forlænger

sig saa langt bagtil, at en Linie, der forbandt begge Oinene, vilde

afskjære dets bageste Deel. Bagved delte Rostrale findes tre

smalle Skjolde, som synes at svare til Parietalia og Interparietale,

og paa hver Side af det et langt og smalt Oculare, der forlænger

sig heell ned til det andet Overlæbeskjold, bag om Næseboret,

fortrængende eller optagende i sig Nasalskjoldet, der ikke kan

erkjendes som noget særeget Skjold. O i et er lille, sort og

tydeligt og ligger i den ovre og bagre Deel af Ocularskjoldet.

Foran Næseboret, der som sædvanligt ligger paa F) Hovedets Under-

findes et smalt Prænasal-

sJijold (Frontonasale?). Foruden Rostralskjoldet, som i Midten

forlænger sig ned til Mundspalten, findes der 4 smaae Overlæbe-
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sljolde paa hver Side, og under og bagved Ocularskjoldel 3

Temporalstjolde paa hver Side. Forresten er Hovedet kun beklædt

med almindelige Skjæl. Storste Delen af Hovedets Skjolde ere

prikkede (porose). Fra Issen til Halespidsen findes der vel

c. 470*) Skjælrækker, bagved Gattet c. 8; noget bagved Hovedel

fandt jeg 28, midt paa Kroppen 26, lidt foran Gattet 24 Længde-

rækker. Totallængden er c. 273-"™, hvoraf Halen udgjor 3""» og

Hovedet omtrent o"™; dettes Tvermaal er c. 4'"™, Bagkroppens

derimod G""". Farven er bleg, uden Aftegning.

Artens Diagnose kunde vel affattes saaledes:

Onychocephaliis Westeriuanui, brevicaitduta ; oculis distinclis;

roslro aculo, acumine inflexo; sculello roslrali nwxinw, frouto-

nasalibus minulis inferis, praocularibus, supraocularibus, nasalibus,

frontalt et præfrontali nullis. Ex India Orientuli.

Om Begrændsningen af Slægten Onychocephalus hersker der

afvigende Meninger; Peters**) forener den med Ophthalmidion,

og Jan***) forener dem begge med Typklops. — Den beskrevne

Art synes mig at have saa megen Lighed med Onychocephalus

acutus D. B., at det vilde være unaturligt at opstille den

som Typ for en egen Slægt, hvortil man ellers kunde være til-

boielig, da den i Hovedels Beklædning afviger en Deel fra de

andre Arter, skjondt den vel egentlig kun gaaer et Skridt videre

i samme Retning som f. Ex. O. acutus. Rigtignok raaatte Slægts-

charakteren saavel i „Erpétologie générale^f), som hos Peters

modificeres noget for at optage denne Art, navnligen maatte

hos den sidste Forfatter Charakteren „store Præocularskjolde"

— som iovrigt ikke heller gjælder for O, acutus — falde bort,

og i det forstnævnle Værk Tilstedeværelsen af de i ovenstaacndc

•len forreste Deel af Kroppen optage ncnili

niiig af 7nini_ paa den baeeste derimod af I

473 Skjælrækker.



Diagnose som manglende opregnede Ilovedskjolde stryges af Slægts-

diagnosen. — Der kan fremdeles opkastes det Sporgsmaal, om
0. Weslermanni ikke muligvis er Grays lyphlops Russeltii

(Ca!a). of Lhards p. 132); jeg vilde raaaskee have antaget det,

hvis jeg havde kunnet finde noget særligt „Nasale«, raen Grays
Beskrivelser crc desværre, som bekjendt, ikke sjelden saa lidet

"oiagtige og udtomraende, at man hverken tor stole paa, at del,

der anføres, er aldeles rigtigt, eller paa, at alt Væscniigt er med-

7. Hydrophis lævis Ltk.

(Tab. 1. og II., fig. 6).

Blandt de af afdode Capt. Moller fra de ostlige Egne af

Jordkloden hjembragte Krybdyr var der ogsaa en mindre Ilav-

slange, som jeg ikke har kunnet henfore til nogen af de i

f^'scher s Monografi af denne Familie beskrevne**) eller til nogen

^f de i Jans „prodrome«***) antydede Arter. Den afviger ved

Stjællenes Glathed fra alle hidtil bekjcndte ægte Hydrofider;

dermed er ikke Meningen, at Skjællene ere absolut glatte og

speilblanke som hos Platurerne f. E., tvertimod de ere blode,

matte og lidt ujevne som hos de andre ægte Hydrofider, men til

<^n virkelig Kjol- eller Grubedannelse kommer det ikke, uagtet

'»an ved stærk Forstorrelse paa de fleste vil opdage et lille

scliJanijen. Zweite Ausgabe 185G).

' J«Tn, prodrome d'ane icoHOgraphie dei

Her meddeics (Tab. D. og E.) Analyser i



ophoicl Punkl. vistnok del sidste Uudiment af Kjolen. Af Form

ere Skjællene sexkanlede, paa Halsen med fremherskende Tdvik-

ling i Længden, nærmest ved Bugskinnerne derimod i Ureden;

paa Halen nærme de sig til Rudeforraen. Midt paa Kroppen ligge de

i 41 Rækker. Bugskinnerne, c. 280 i Tallet, ere saa brede som

2 af de tilstedende Skjælrækker; Kjol mangle de aldeles*).

Legemets Form er temmelig plump, Hovedet temmelig stort og

rcgelmæsigt udviklet saavel i Henseende til Formen, der er

ganske snogeagtig, som med Hensyn til Skjoldbeklædningen.

Der findes 1 Præocular- og 2 Postocularskjolde, foruden en Gruppe

af Tindingskjolde ovenover det meget lille sjette og syvende Over-

læbeskjold; tredie, fjerde og femte stode op til Oicl. Halsen er

temmelig trind, Kroppen derimod stærkt sammentrykt; dens Hdidc

og Brede forholde sig paa Midten som 1 : 2V2. Dyrets Totallængde

er c. SeO«"", hvoraf Hovedet udgjor omtrent 15 og Halon 40"'"';

dennes Hoide er en Fjerdedeel af dens Længde eller 10""».

Farven bestaaer i 49 morkebrune Halvringe, adskilte ved smalle,

hvidagtige Tverbaand; det er dog kun paa Halsen at de, slrængt

taget, have Forqj af Halvringe; paa Kroppen antage de Rudeformen,

og paa Halen forvandles de til sluttede Ringe.

Arten kunde vel charakteriseres saaledes:

Hydrophis lævis, robustior; capite colubrino, quoad formam et

pholidosin regulari; squamis hexagonis lævibus; scutellis ventralibus

c. 280 lævissimis; dorso annulis obscuris, in tn

dense circumapto.

illers hos unge Exemplarer af Havslange

: tydelige, pleie de dog altid at være tyd

e istedenfor disse trædende Skjæl; Man:;!

ræder derfor allertydcl
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Vorklaring af Tab. 1 eg II.

og 1 b. Hovedet af Cyclodus fasciains Llk. , S(

og 2 b. Hovedet af JDelma Molleri Ltk., seet ove

Et Stykke af Bugen med Baglemmerne af Sami

Aprasia pulckella Gray? (var. striolata Ltk.)-

3 b og 3 c. Flovedet af Samme, seet ovenfr

nedenfra.

Ltk., seet fra Rygsiden,

f Omjchocephalus Western

nedenfra.

G b og 6 c. Hovedet af Eydrophis lævis Ltk.

,

Siden og

Nogle af Bugskinnerne med de tilstødende SI

le Figurerne ere forstørrede med Undtagelse i

•timod ere formindskede, og Fig. 3, som er i

: ved de tilfoiedc Droktegn



Til Belysning af Bidens platycephalå Ord.

A. S. Orsted.

Icrlil Tavlerne III og 1

Efter Udtorringen af St. Jorgensso (1857—58) indfandt der

sig, som bekjendt, en i flere Henseender mærkelig Planlevæxt,

der navnlig paa den omgivende steensatle Dæmning udmærkede

sig ikke blot ved en stor Frodighed, men ogsaa ved den pludse-

lige Fremkomst af Arter, og deriblandt flere sjeldnere, som ellers

ikke fandtes i den nærmeste Omegn*). Blandt disse var der

navnlig en Bidens, som tiltrak sig min Opmærksomhed, da den

*) Saadanne Planter, der fremkomme i stor Mængde det første Aar efter

Udtorringen af Soer og Damme, men snart igjen forsvinde, kaldes af

E. Fries meteoriske. Af de hertil horende Planter, som viste sig paa

Dæmningen omkring St. Jørgensso, skulle udhæves: Trifollum hyhridum,

Myricaria germanica, Msholztia cristata, Aster THpol'mm, linmex pa-

domesticus, Pohigommi nodosum, Juncus hiijmlus, Eeleocharis

i dette Tidsskrifts Andet Aarties (
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allerede i Frastand viste sig forskjellig fra Bidens tripartila^ i

hvis Selskab den voxede, ved sin gulgronne Farve og mere op-

adreltede Grene, og ved eii nærmere Betragtning overbeviste jeg

mig snart om, at den ogsaa i Blomsterstand, Blomst og Frugt

var saa afvigende, at den maatte ansees for en selvstændig Art.

For imidlertid at fjerne enhver Tvivl i denne Henseende og for

navnlig at undersoge, om den ikke muligen kunde være en

Bastardform — hvilket der forresten ikke var synderlig Grund til

at antage — blev den saaet i den botaniske Have. Da den nu,

eflerat være dyrket i to Aar, aldeles ikke undergik nogen For-

andring, og da der ikke syntes at være beskrevet nogen anden

med Bidens tripartita nær beslægtet Art, hvortil den kunde hen-

fores, saa tog jeg ikke i Betænkning, hvor misligt det end kunde

synes, at beskrive den som en ny Art under Navn af B. platy-

cephala*}. Allerede det folgende Aar havde jeg den Tilfreds-

stillelse at see, at denne nye Borger af vor Flora ogsaa fandt

venlig Modtagelse og Anerkjendelse endog i temmelig fjernt-

liggende Egne. Det hedder saaledes i en Artikel i Bonplandia**),

hvortil denne Art gav Anledning: „In Samenverzeichniss des

Kopenhagener botanischen Gartens fur 1859, hat Orsted eine

neue Art Bidens aufgestellt, welche in der dorligen Flora wild

wachst und sehr nahe mit der gemeinen B. tripartita L. verwandt

ist. Eine neue Art in einer viel durchforschten Flora aufzu-

stellen, wird bei den meisten Botanikern Mistrauen fur die wirk-

'iche specifische Verschiedenheit derselben erregen, wenn diese

der Richtung angehoren,

"er Arten geneigt

welche iiberhaupt zur Zerplitterung

rliegenden Falle diesen

Mistrauen entgegen zu arbeiten un

Botaniker des nordlichen Deutschlands

Aufmerksamkeit den B

nachfolgende Beobachtungen

I Index sem. in hort. acad. havn.

Ueber Ædens tripartita L., nodifi

phala Ord. Von Dr. F. Kornick

mit welche die sehr genauen
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gen Auseinandersetzungen Orsteds beslatigen,

wenn sie auch nur wenig Neues denselben hinzufiigen." Dr.

Kornicke angiver at have funden B. platycephala paa Oen Cresloffski

i Nærheden af St. Petersborg og ved Kronstadt, og at han lige-

Berb. dahuricum. Efterat have anstillet en omhyggelig Sammen-

ligning mellem B. tripartita og B. platycephala kommer han til det

Resultat, at de maa ansees for meget vel sondrede Arter; men

han gjor tillige opmærksom paa, at denne sidste maaskee hen-

horer til en for længe siden beskreven, men ikke senere aner-

kjendt og derfor forglemt Art, da han i Wildonows Herbarium

har seet Exemplarer af B. radiaia Thuillier, der udentvivl ere

authentiske, og som ganske synes at stemme overeens med B.

platycephala. For at komme til Vished i denne Sag vilde det

aUsaa være nodvendigt at anstille en Sammenligning med Ori-

ginalexemplarer i Thui Hiers Herbarium, hvilket jeg ogsaa var

saa heldig at kunne bringe til Udforelse under et kort Ophold i

Paris i Efteraaret 1860, da denne Botanikers Herbarium findes

meget vel vedligeholdt i Delesserts store Samlinger. Her lige-

som i J. Gay's Herbarium havde jeg ogsaa Leilighed til at see

den af Micha tele t opstillede, med B. tripartita nærbeslægtede

B. fastigi'ata^ og jeg kom derved til folgende Resultater:

1) at Bidens radiata Thuil. var en udmærket god, i alle Hen-

seender fra B. tripartita forskjellig og meget let kjendelig

Art, og at de franske Botanikere kun vare komne til et

andet Resultat vildledte ved De Candolles Autoritet*)

') J. Gay har nu ogsaa viist (i Bidktln de la société hotan'uiue lS6lp- i5d),

at det er De C and Olle, som bærer Skylden for, at den Thuillierske

Art uden Grund er bleven betragtet som slet og ret Synonym tii B.

tripartita L. De Candolle angiver nemlig, at det er paa en Sammen-

ligning med Orlginalexemplarer, at lian begrunder disse to Arters Iden-

titet (Prodr. V. 1836 p. 594). Men det er nu let at see, at denne Op-

fattelse væsentlig beroer paa en besynderlig Misforstaaelse af ThuiHiers

Beskrivelse. Thuillier forklarer nemlig i Diagnosen Benævnelsen radicUa

med følgende Ord: involucris calyces swperantibus, radiatim polyphyllt^'



og ved Forsommelse af Sammenligning med de for dem saa

let tilgængelige Originalexemplarer;

2) at de franske Botanikere, uden selv at vide det, havde god-

kjendt den Thuil Herske Art, da del nemlig viste sig,

at den af Michatelet (1854) opstillede og almindelig

adopterede Art (JB. fastigiata) ikke var andet end B. radiata

Thuill.;

3) al ligeledes B. platycephala i det Hele kom meget nær til

B. radiata, men at den dog ogsaa i Dere Henseender var for-

skjellig fra denne, saa at det neppe var muligt alene ved

Betragtningen af torrede Exemplarer at afgjore, om det var

rigtigt at ansee dem for identiske*).

Ved en omhyggelig Sammenligning af de tvende Planter

begge Arter ere i de to sidste Sommere blevne dyrkede i vor

botaniske Have — er jeg nu kommen til den Overbevisning, at

B. radiata og platycephala lige fra Spiringen Fromodni

•embyde saa mange Forskjelligheder
botaniske

deres biologiske Forhold og i Habitus, at

jeg maa ansee det for utvivlsomt, at de ere forskjellige Arier.

Da B. radiata i den seneste Tid, efter at Opmærksomheden

fSrst var bleven henledet paa den, er bleven tilstrækkelig bekjendt,

og da ligeledes Charakterer, hvorved B. tripartita adskiller sig

som (r^H. platycephala andensieéIs ere blevne

,dol]e har ovevseet denne ^^^^^^^^'^'^

/f Z'I!lll
. almindelig. het..nj^e:^^^s>.et^^

Notits om B. radiata (i BuU.in ^^^J^^^^^^^
-.r.r H. Onlvsninger, som jeg mundtlig ha^ile mea

afgjort, at £. radiata og platycephala vare id«

Anledning til, at denne Misforstaaelse er g

Afhandling om denne Gjenstand {Uebev Bidens r



hold, hvori de to si

phala adskiller sig I

lavere af Væxt, har tyndere Stængel og Grene, ikke saa ofte

eller saa dybt deelte Blade og en lysere gulgriin Farve, Disse

Forskjelle gjore sig allerede tildeels gjældende hos de spirende

Planter, hvilket let sees ved at sammenligne Pig. 3 (Tab IIl-IV)

med Fig. 11, da allerede del andet Blad fra Kimbladet hos H.

radiata er dybt deelt, men derimod udeelt hos B. platycephata^

men herli! kommer endnu, at hos denne den nederste Deel af

Stængelen og Rodhalsen ere nedliggende, og at Kimbladene ere lidt

kortere og bredere. Medens Bladene hos B. radiata paa den overste

Deel af Stængelen ere feradeelte og ofte endog syvdeelte, ere de

derimod hos B. plattjcephala tredeelte og ikke sjelden endog udeelte;

men det er dog især i Ribbernes Antal og Retning og i Tænderne

at Bladene ere saa forskjellige, at man endog i de Tilfælde, hvor

de væsentlig have samme Form og Storrelse, let vil kunne ad-

skille dem fra hinanden«*). Hos B.platycephala have eiadeneCFig.2)

kun halvt saa mange Hovedsideribber, og disse ere opadrettede,

hos B. radiata (Fig. 12) derimod næsten under en ret Vinkel ud-

slaaende. Tændernes Antal staaer i Forhold til Sideribbernes,

saa al der paa en Tomme i Almindelighed findes 8-9 Tænder

hos B, radiata, men kun 4—5 hos B. platycephala. De ydre Kurv-

blade ere tilstede i samme Antal hos begge Arter, men hos B.

platycephala ere de længere og forholdsvis bredere paa Midten (Fig.l

og 5) end hos B. radiata (Fig. 14 og 15). I Blomst og Frugt

ere begge Arter saa væsentlig overeenslemraende, at herfra ikke

vil kunne hentes sikkre adskillende Charakterer; men begge

) I den ovenfor nævnte Afhandling af Schweinfurth og i i«^««

in kort. acad. havn. coll. 1859.

Form af Bladet hos B. radiata, da dette i Ahiiindelighed er mere <

men her er med VilJie valgt et Blad, sera i Storrelse og Form

mede sig mest til det af £. phatycephala , for navnlig at udhæve

mere væsentlige Forskjelllghed i Ribberne og Tænderne.
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frembyde Forhold, som ikke findes eller idetmindste ikke hidtil

ere iagttagne hos andre Arter af denne Slægt. Kronen synes

saaledes i Regelen at være firtandet, og hos B. radiata er den

ofte endog to- eller tretandet, og Tænderne ere hos denne af

meget forskjellig Form og Længde, undertiden endog liniedannede

og lige saa lange som Kronroret. Stovdragerne svare i Antal

til Tænderne, og Stovknapperne ere enten ganske frie (Fig. 16)

eller kun meget lost forbundne. Skalfrugterne vise stor For-

skjel i Form i den samme Kurv; fiandblomsternes og de yderste

Skiveblomsters Skålfrugter (Fig. 9) ere nemlig meget bredere og

meget kortere end de midterste Skiveblomslers (Fig. 7). —
Sluttelig maa her fremhæves et vigtigt biologisk Forhold , hvori

disse to Arter adskilles fra hinanden, nemlig i Blomstringstiden;

H. platycephala blomstrer i den forste Halvdeel af Juli og B. ra-

diata*) i den sidste Halvdeel af August.

Alle de ovenfor angivne Skjelnemærker mellem de to paa-

gjældende Arter, ville nu vistnok af nogle Botanikere blive be-

tragtede som altfor ubetydelige til derpaa at begrunde en Arts-

adskillelse; til Forsvar for den de biologiske Forhold tillagte

store Betydning skal jeg imidlertid indskrænke mig til al

talde nedenstaaende Ord i Minde af den Botaniker, hvis

Fodspor jeg i dette Punkt

Bearbeidelse af nogle af d<

Ugaricus, Hieracium o. fl.) har vist, at han maaskee har skuet

dybere end nogen Anden i Artsbegrebets Natur: „iVec externa

i, quid species^ quid

fingmt, se primo obtutu ex f<

Vosse dijudicare quid species
,



ntcM/a." (E. Fries, Symbolæ ad histor. Hieraciorum

p. XXIX—XXX).
Hvad denne Arts Udbredning wngaaer, staaer her endnu til-

bage at bemærke, at den vedblev at vise sig paa Dæmningen

omkring St. Jorgensso endnu to Aar, efterat den var bleven funden

der, men stadigen aftagende i Individernes Antal, og at den allerede

1861 synes at være ganske forsvunden herfra. Derimod er den

ifolge velvillig Meddelelse af Prof. Lange bleven gjenfunden to

andre Steder, nemlig 1860 i Randen af en Dam mellem Taarbæk

og Slrandmollen, og 1862 i et ikke ringe Antal Exemplarer i

en udlorrel So (Rostgaards Dam) ved Hellebæk, hvor den voxede

sammen med B. cernua, tripartita^ Potygonum strictum, Veronica

scutellata, Myosotis lingulata og flere andre Planter, som alle vare

fremkommne i den forsle Sommer, efterat Soen var udlorret.
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Forklaring orer Tarlern

-10. Bidens platycephalu.

Et Blad af en ung Plante.

Et Blad fra den overste Deel afStængelei

En ganske ung Plante.

Den ydre Kreds af Kurvblade, fra Under

En Avne, horende til en Skiveblomst.

En Blomst fra

Et Stykke af en Stak, stærkere forstorret.

En Skalfrugt i

En Støvdrager

Tidens radi

Et Blad fra den overste

13. Et Blad af en ung PlanI

I-Exeniplai

Udens tripari

dre Kreds af

de ydre Kur



Iagttagelser angaaende Blærebændelormene.

1. 9luldrarpens Blæreorme.

1 Oversigten over det Kgl danske Vidensk. Selsk. Forhandl,

i Aaret 1842 (S. 73) findes en Meddelelse af Prof. Dr. H.

Bendz angaaende en lille Cysticercus^ som han havde mod-

laget i Hannover af Prof. Haussmann, der havde fundet

dem i overordentlig stor Mængde i Cellevævet under Huden hos

Talpa europæa. Han dvælede især ved Beskrivelsen af nogle

smaa runde Fremragninger , hvilke fandtes hos de slorste

Exemplarer, der vare 2—3 Linier lange, og som han ansaae

for en Skuddannelse, der ogsaa var iagttagen af Bremser*)

hos en Blæreorm af Hirsekorns Stiirrelse i Hypudæus arvalis^ og

skulde være en af de Maader, paa hvilke Cystkerci kunde for-

endnn ikke kjendle Blæreormenes videre Udvikling til Bændel-

orme, kunde have sin Berettigelse, og som Prof. B e n d z desuden

fandt bestyrket ved lignende Afsnoringer paa en Coenurusblære,

har han nu naturligviis forlængst opgivet. Ogsaa omtalte han Krog-

krandsen, der fandtes hos de fuldt udviklede Exemplarer, ihvorvel

*) Ueber lebende Wurmer in lebenden Menschen. 1819. S. 62.



Diesing 1850 i sil Systema Helminthum (Bd. I, S. 493), hvor

han citerer Bendz, anforer den som manglende Krogkrandsen,

hvorfor han ogsaa ligesom Riidolphi og Dujardin regner den

til tipedes inqvirendæ.

Ved den nyeste Tids Forskninger angaaende Blæreormenes

Udvikling til Bændelorme har man (navnlig Kuchenraeister og

Leuckart) særlig havt sin Opmærksombed henvendt paa disse

Dyrs Krogkrandse og i Krogenes Antal, Storrelse og Form

fundet et vigtigt Kjendetegn til Artsbestemmelsen, hvis Værdi

jeg ved de Undersogelser, jeg har anstillet navnlig med Hensyn

til Hundens og Katlens Bændelorme, kun har bavl Anledning til

at erkjende.

Af den ovennævnte Cyst. Talpæ fra Prof. Haussmann

findes en Deel Exemplarer opbevarede i den Kgl. Veterinair- og

Landbohoiskoles Musæura, og ved at undersoge dem har jeg

fundet, at deres Krogkrandse udviste folgende Forhold. Krogenes

Antal var 16—17 Par, som sædvanlig slorre afvexlende med mindre

(Pig. 1). Længden af de storre (Fig. 2) var 0,17-0,175-", af

de mindre (Fig. 3) 0,12—0,14""" og deres Form som paa den

hosfoiede Afbildning.

I det samme Musæum findes endvidere opbevarede fra

Abildgaards Tid nogle faa Bændelorme, der vare fundne i en

Ræv. Krogkrandsene vare ufuldstændige, idel Mange af Krogene

og der
sraaa Kroge,

^"0« el Exeraplar 13 (Fig. 4): deres Længde var 0,13-0,14"™

og Formen saadan, som den er afbildet paa Tavlen (Fig. o).

Af de lo Arter af Bændelorme hos Ræven, som Leuckart )

"oiere har beskrevet, nemlig Tænia crassiceps Rud. og T. poly-

d'^aiaha Leuck., vise Krogene hos den forste efter hans Angivelse

folgende Forhold. Der findes temmelig constant 16 (sjeldnere

17) Par Kroge, de store 0,186, de smaa 0,135-- lange, og

saavel i disse Henseender som ogsaa med Hensyn til Formen af

*) Die Blasenbandwurmer und ihre Entwickelung. 1856. S. 67.



Krogene, hvilke han afbilder, stemmer Cyst. Talpæ saa noie overeens

med den, at jeg ikke nærer Tvivl om, at Cyst, Talpæ er den til

T. crassiceps svarende Blæreorm, ligesom ogsaa de ovennævnte i

Landbohoiskolens Musæum opbevarede Bændelorme af Ræven

maae fores herhen.

longicoUis Aucl., der findes hos Markmusen (jvf. Bremsers

Tilfælde), medens han formoder, at CysL Talpæ skulde hore til

T. polyacantha ; men denne Bændelorm afviger meget fra hiin

baade ved Krogenes Antal (62) og deres Form, som han af-

bilder. Ogsaa med Hensyn til Storreisen af Blæren og den

hyppige Forekomst af afsnorede Parlier stemmer Cyst. Talpæ med

Cyst. longicoUis^ ligesom deres Værter, Muldvarpen og Mark-

musen, begge let blive et Bytte for Ræven. Som Folge heraf

maatte altsaa Benævnelsen Cyst. Talpæ for den her beskrevne

Blæreorms Vedkommende opgives , idet den roaa ansees for

identisk med Cyst- longicoUis og som denne at svare til T. crassi-

ceps hos Ræven.

T. crassiceps horer tilligemed T. intermedia, T. Coenurus^ T.

marginata, T. serrata og T. Solium til de Bændelorme med

store Kroge, hvis Arlsforskjel v. Si eb ol d*) betvivler, men som

efter den senere Tids noiagtigere Studium af Krogene utvivlsomt

Cyst. innominatus Hypudæi opforte og til T. tenuicollis hos Ilderen

horende Blæreorm ogsaa hos Muldvarpen og holder den for

identisk med den tidligere som kroglos beskrevne Cyst. Talpæ.

T. tenuicollis horer imidlertid ligesom T. Echinococcus til de

r have meget mindre Kroge (hos T. tenuicollis

) Ueber die Band- und Blasenwiirmer. 1854. S. 99.

) Amtlicher Bericht iiber die Wiener Naturforscherversammlung

(Refereret af Leuckart i: Bericht iiber die wissenschaftlichen Le

in der Naturgeschichte der niederen Thiere wåhrend des Jahi
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af 0,02'""' Længde og efter Dujardin i et Antal af 52). Her-

hen horer imidlertid den af Prof. Bendz beskrevne Cyst. Talpæ

ganske vist ikke, og da der ingen Grund er lil al betvivle Riglig-

heden af Kuchenmeisters Iagttagelse, bliver der intet Andet

for end at antage, at Muldvarpen kan huse lo forskjellige Slags

Blæreorme, af hvilke den ene udvikler sig lil T. crassiceps hos

Ræven, den anden til T. tenuicollis hos Ilderen.

2. Raadyrets luskeltinte.

Da Taenia Solium baade som Bændelorm og som Blæreorm

findes snyltende hos Mennesket og især i den sidstnævnte Til-

stand, skjondt hos os heldigviis sjeldnere, ved sin Forekomst i

Hjernen kan medfore alvorlige Lidelser, saa faaer det Sporgsmaal

en ikke ringe Interesse, fra hvilke Dyr Mennesket kan paadrage

sig denne Bændelorm. Svinet er det Dyr, hos hvilket den sæd-

vanlig lever som Tinte; men foruden hos Mennesket selv har

man ogsaa længe vist, at den kan forekomme hos Aber; den

anfiires desuden som funden hos Hunde, Bjorne, Rotter og

Raadyr.

For Raadyrets Vedkommende angives det forst af Dujar-

din*); og Diesing**J nævner den som funden i Raadyrets

Laarmuskler. Efter Kuchenraeister»»») er den med Sikker-

hed funden i Musklerne hos Hunden og Raadyret; men Leu-

ckart»**») anseer det dog for alle disse Dyrs Vedkommende

for tvivlsomt, om Artsidentiteten med Cysticercus cellulosae hos

Svinet og Mennesket virkelig er paaviist. Da Raadyret spises

og man altsaa muligen derfra kunde paadrage sig Bændelorme,

) Die menschlichen Parasit(



turde nogle nærmere Oplysninger angaaende Tinter, fundne i

Musklerne hos delte Dyr, ikke være overQodige, og Artsbestem-

melsen af en Muskeltinte hos en Drovtygger faaer foroget

Interesse derved, at man nu veed, at T. mediocanellata optræder

som Blæreorm hos Oxen, medens Raadyret er den eneste Drov-

tygger, hos hvilken Cyst. cellulosae angives at forekomme.

I Oktober 1861 erholdt jeg af Lektor Stockfleth Kjod af

Nakken af et Raadyr fra Lelhraborg, der var saa befængt med

Tinter i alle Muskler, at man havde fundet det aldeles uspiseligt.

Tinterne vare som sædvanlig indleirede i Bindevævet mellem

Muskelbundterne, og de vare i Storrelse og Udseende ikke for-

skjellige fra Svinets. Ved at undersoge Hovederne under Mikro-

skopet fandt jeg dem som hos Cysticercus cellulosae forsynede

med 4 Sugeskaale og en Krogkrands. Af ti Exemplarer havde de

otte 15 Par Kroge, de to havde 14 Par (Fig. 6j. Hos T. Solium

forekommer dette Antal ogsaa, skjondt sjeldnere; det sædvanlige .

Antal er 11—13 Par. Længden af de storre Kroge (Fig. 7) var

0,15— 0,16™"' af de mindre ^Fig. 8) 0, 109— 1,12""". Hos C. celluloiae

af Svinet har jeg fundet dem (hos 7 Exemplarer) henholdsviis O, lo—

0,175""" (Fig. 9) og 0,105—0,13"'™ (Fig. 10) lange, hos en T. Solium

0,18 og O, la™™. De vare altsaa lidt mindre end man (ogsaa efter

Kiichenmeisler og Leuckart) finder dem hos T. Solium; og

Formen, navnlig af de smaa Kroge, var saadan, at man, naar man

ikke tog Hensyn til Tintens ovrige Udseende, kunde fristes til at

henfore dem til T. Coenurus (Fig. 11 og 12). Det er navnlig

Fodstykkets (begge Tappenes) elegantere Form, der viser nogen

Afvigelse fra den sædvanlige hos C. ceUulosae', men det maa be-

mærkes, at den Forandring i Fodstykkets Form, som Leuckart

har viist i en saa paafaldende Grad foregaaer hos T. Echinocoaus

ved dens Overgang fra Blæreormlilslanden til Bændelorm, ogsaa

meer eller mindre gjenfindes hos andre Bændelorme. Forskjellen

mellem den her beskrevne Raadyrtinte og Svinets C cellulosae

er neppe saa stor, at man kan have grundet Tvivl om deres

Identitet.



rorklaring af Taklen.

tegnede ved Hjælp af eamera clara

) Ganges Forstorrelse.

Krogkrands af Cysticercus Talpae.

stoire og

mindre Krog af Samme.

1. en mindre Krog af Samme.
' og 10. Kroge af Cysticercus <



Nogle Bemærkninger om Narhvalens Stodtand

1 en Oversigt over Skandinaviens Hvaldyr, som Professor

W. Lilljeborg har meddeelt i Upsala Universitetets Årsskrift

for 1861 og 62 er der indlobet en ret eiendomraelig Feiltagelse

med Hensyn til Narhvalen, som der turde være saa megen mere

Grund til at berigtige her, som det Tidsskrift, hvori den

findes, sikkerlig tor antages at have endeel Læsere ogsaa hos os.

Paa det nævnte Sted hedder det nemlig om Narhvalens

Stodland, at, naar den sidder i hiiire Side af Over-

kjæben, da er den ogsaa selv dreiet spiralformigt til

Hoire istedenfor til Venstre*), og Professor Lilljeborg

begrunder denne Angivelse paa en Figur af et Narhvalcramutn

i Professor Blasius's Naturgeschichte der Saugelhiere Deutsch-

lands, der skal fremstille et saadant Forhold**).

Seer man nu efter i det paaberaabte Værk, vil man unægtelig

finde, at Figuren ganske rigtigt fremstiller Tanden, saaledes som

Lilljeborg siger, siddende i hoire Side og dreiet i
hoire



Spiral; men man vil fremdeles bemærke, at dette Tandens anomale

Forhold ikke er den eneste Besynderlighed ved denne Figur,

men at den fremdeles fremstiller ogsaa selve Craniet dreiet,

ganske mod Reglen fra Venstre over mod Hoire, isledenfor om-

vendt. Figuren frembyder saaledes lutter Anomalier, og dog er

der ikke med et eneste Ord hentydet dertil i Texten; den er

aabenbart givet som en Afbildning af et aldeles normalt Cranium.

Uheldigviis er Prof. Lilljeborg ikke ved denne mistænkelige

Omstændighed bleven bragt til at undersoge denne Figur noget

grundigere, inden han sendte en blot paa den stoltet Lære ud

i Verden. Havde han gjort det, vilde han let selv have op-

daget, at den Stette, som han i den troede at have for sin

Mening, ikke er meget værd.

Enhver, der blot har et flygtigt Kjendskab til den cetologiskc

Literatur, vil ved at betragte de i Blasius's Bog meddeelte

Figurer af Hvaldyrcranier strax see, at det kun er formindskede

Copier, laante deels fra G. Cu v iers Recherches sur les ossemens

fossiles, deels fra Brandts og Ra tzebur gs Medizinische Zoolo-

gie, deels endelig fra Fr, C u viers Værk: de Thistoire naturelle des

Cetacés, og at navnlig Afbildningen af Narhvalcraniet er taget fra

det sidstnævnte Værk. Gaaer man altsaa til Kilden, hvoraf

Blasius ved denne Leilighed har ost, maa det indrommes, at

Fr. C uviers Figur paa Forskjellen i Storrelse nær stemmer med

hans Copie; men ogsaa hos C u vi er moder man den Besynder-

lighed, at en anomal Figur er givet som Fremstilling af et normalt

Cranium; at de afvigende Forhold ikke med et Ord ere berorte

i Texten, og det uagtet Figuren skal oplyse en Beskrivelse, som

han ordret aftrykker af sin Broders beromte Værk om de

fossile Knogler, og som er udkastet efter et i alle Henseender

normalt Cranium. Der kan saaledes neppe være Tvivl om, at

der er Noget galt ved Figuren, og Feilen stikker sikkerligt deri,

at Kobberstikkeren har forsomt at benytte et Speil, medens han

stak den foreliggende Tegning, og at altsaa ved Pladens Aftryk-

ning hvad der skulde være Hoire er blevel Venstre og omvendt,



Noget, som jo ogsaa kunde været

ikke netop havde været et skjævt (

skulde afbildes. Vil man herimod indvende, at man har ondt

ved al tiltroe Kobberstikkeren en slig Uagtsomhed, og at min

Forklaring indeholder en ubeviislig Beskyldning, raaa jeg dertil

svare, at den dog i det foreliggende Tilfælde er den eneste an-

tagelige, og at dens Rigtighed desuden kan om ikke ligefrem

bevises, saa dog ialfald gjores i ailerhoiesle Grad sandsynlig ved

Hjælp af selve Fr. C u viers Værk. I dette er der nemlig ved

Siden af endeel Originalfigurer ogsaa adskillige Afbildninger, som

ere laante fra Hecherches sur les ossemens fossiles: sammen-

ligner man nu disse, tildeels noget formindskede Copier med

deres Originaler, vil man finde, at der uimodsigelig ved Uere af dem

(f. Ex. ved de af to forskjellige Konstnere stukne Figurer af den al-

mindelige Delphins, Platanistaens og Kaskelottens Cranier) er

begaaet den nysomtalte Feil, at hoire Side er gjort til venstre og

omvendt. Var det aldeles utvivlsomt, at ogsaa Figuren af Narhval-

craniet var copieret efter (i. C u vier s Værk, vilde det dermed tillige

være afgjort, at det forholdt sig paa samme Maade med den; thi

G. Cuviers Afbildning er rigtig. Tilfældigvi

Figur een af de meget faa , om hvilke Fr. C uvier har undladt

at angive, om de ere Copier eller Originaler, og den afviger lidt

fra Afbildningen i Recherches derved, at Skjævheden i Craniet er

endeel storre, end paa denne sidstnævnte Afbildning, og det af-

bildede Stykke af Tanden noget længere. Disse Afvigelser ere nu

vel ikke storre, end at de meget godt kunne være deels en Folge

af en uforsætlig Unoiagtighed ved Copieringen i formindsket Maale-

stok, deels en forsætlig foretagen Forandring, og i
Betragtning af

den Lighed, der iovrigt findes mellem begge Figurer, er jeg meget

lilboielig til at troe, at den ene virkelig trods de sraaa Forskjelhg-

heder dog kun er en Copie af den anden ; men paastaae det med Be-

stemthed kan man ikke. Delte gjiir imidlertid heller ikke meget

til Sagen; thi hvad det end har været for en Tegning, som har

foreligget for Kobberstikkeren, kan der, efter hvad der er beviisligt



om flere af de ovrige Figurer i det selvsamme Værk. ikke være

nogen begrundet Tvivl om, at der er begaaet en Toil ogs.ia vod

Stikningen af denne Figur.

Sagen er allsaa i Korthed den: Blasius har uforvarende

benyttet en feilfuld Figur i den Tro^ at den var rigtig; Lillje-

borg har vel bemærket, at Afbildningen i Blasius's Værk ikke

er normal , men istedenfor paa Grund heraf at fatte Mistanke til

den, har han udenvidere paa den begrundet en Regel.

Naar dette engang er oplyst, har den ny Theorie dermed

ogsaa mistet hele den Grundvold, hvorpaa den var bygget. Skulde

den altsaa fremdeles opretholdes, maalte den stoltes med nye

Grunde; men slige kunne neppe findes, og det er formeenlligt

ikke vanskeligt at vise, at den endog i og for sig har Sand-

synligheden imod sig. Forinden jeg forsoger herpaa, turde del

imidlertid være rigtigst forst at gaae noget nærmere ind paa det

nærliggende Sporgsraaal, om, naar som sædvanligt kun een Stod-

tand kommer til Udvikling, denne da overhovedet virkelig kan

sidde, saaledes som det er bleven sagt, snart i hoire, snart i

Det er O. Fabricius, fra hvem denne Paasland hidrorer.

Han udtrykker sig baade i selve Fauna Groenlandica og i det

vigtige Tillæg til dette Værk, som haves i hans haandskrevne, i

det Store Kongelige Bibliothek opbevarede „Zoologiske Samlinger",

paa en saadan Maade, at det utvivlsomt er hans Mening at er-

klære begge Tilfælde for omtrent lige hyppige*); og da han baade

overhovedet med storste Ret nyder hoi Anseelse som Naturforsker,

og tillige paa Grund af sit fleeraarige Ophold i Gronland let kan

antages for særlig vel underrettet med Hensyn til det foreliggende

Sporgsmaal, vil det maaskee ved forste Betragtning forekomme

»Dens Horn staaer ud fra Snudens ene S

og er dybt rodfæstet inde i Overkjæber

Mnscr. Saml. No. 322 d.) 1ste H., S. 255.



Mange lidet troligt, at han skulde kunne have taget Feil. Ved

nærmere Overveieise vil man imidlertid formeentlig komme til en

modsat Slutning; Fabricius kan neppe have seet flere end hoist

nogle faa Narhvaler i Gronland. Langs dette Lands Vest-

kyst viser dette Hvaldyr sig nemlig kun sjeldent og sparsomt

sondenfor den 65de Grad, og heller ikke tidligere har det

nogensinde regelmæssigt eller i Mængde været at finde længere

sydpaaj det er Noget, som bekræftes ved mange og eens-

stemmige Vidnesbyrd, og hvormed ogsaa selve Fabricius s

Fauna Groenlandica

det (S. 30) „habitat in borealibus parlibus freti Dauidis, præ-

sertim sinu Disco ultraque^ australioribus rarissime ;'^ og i Zoo-

logiske Samlinger, hvor Fabricius udirykker sig lidt ud-

forligere, læser man: „I Friderichshaabs District gives kun faa

af dem alene i Quanafjorden og de samme smaa." Det har saa-

ledes end ikke været ved sit sædvanlige Opholdssted (llluilarsuk

paa Oen Narsalik) at Fabricius kan have lært Narhvalen at

kjende; visse Steder i hans Beskrivelse vise fremdeles tydelig, at

han tildeels har maattot stotle sig til Andres Beretninger, og

muligt med Sikkerhed sige, al delle

andens Stilling,netop gjælder ogsaa om hvad der ben

saa er det idetmindste heller ikke nogetsteds med tydelige Ore

sagt, at han selv med egne Oine har seet saa meget som eer

eneste end sige flere Narhvaler, der havde Slodtanden siddend(

i hoire Side.

Undersoger man dernæst, hvorvidt Fabricius's Angivels<

maatle være bleven bekræftet fra andre Sider, vil man ho!

Scoresby, der jo dog paa sine mange Reiser ofte har av

Leilighed til at fange og undersoge Narhvaler, finde den udtryk-

kelige Forsikkring, at han aldrig har seet nogen, som havd*

Tanden siddende paa hiiire Side, skjondt han derfor ikke

nægte, at et sligt Tilfælde kan forekomme*). Det samme negativ
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Resultat have fremrleles de Erfaringer givet, som jeg selv per-

30 Aar har det Kongelige naturhistoriske Miisæum stadigt mod-

taget deels fuldstændige Skeletter, deels Cranier af Narhvalen fra

forskjellige Correspondenter og Samlere i Gronland; naar jeg til

disse lægger dem, som Tid efter anden ere nedsendte til andre

Samlinger her i Byen, og som jeg saaledes ogsaa har havt I.ei-

lighed til at see, troer jeg ikke at feile, naar jeg anslaaer

Antallet af de Cranier, jeg i Aarenes Lob har kunnet undersoge

til mellem 30 og 40, og af hele dette betydelige Antal har

der ikke været el eneste, som bar Tanden i hoire Side. Endelig

skal jeg endnu anfore, at der blandt de forskjellige Forfattere, der

have meddeelt selvstændige Beskrivelser og originale Afbildninger

af Narhvalcraniet, heller ikke er nogen, der kan have havt el

Cranium med Tanden i hoire Side for sig. Ved fiirste Blik kunde

det rigtignok synes at forholde sig anderledes; thi Afbildningerne

saavel i Panders og d'Altons Skelette der Cetaceen*) og i

Owens Odontography**) synes netop at fremstille dette Forhold;

ved at see noiere til opdager man iraidlerlid let, at alle disse

Figurer ligesom de tidligere omtalte hos F r. C u vier og B I a si u s,

fremstille ogsaa selve Craniet skjævt til den forkeerte Side, og at der

aitsaa utvivlsomt ogsaa her ved Overforingen af Tegningerne paa

Kobber- eller Zinkpladerne er begaaet den samme Feil, som vi

have seet at være indloben ved flere Figurer paa Tavlerne til

Fr. Cuviers Cetologie. Pander og d'Alton have desuden selv

i Texten udtrykkeligt gjort opmærksom paa, at en slig Feil var

begaaet***). Odontographiens beromte Forfatter synes derimod

ikke at være bleven Feilen ved sine Figurer vaer, eller har ialfald

ikke berigtiget den; men selve Ordene i hans Text vise noksom,

at den virkelig er lilstedef).



Under disse Omstændigheder skjonner jeg ikke rettere, end

at Kabricius's Angivelse maa være urigtig; sad Tanden virkelig

de mange Cranier og Skeletter, som ere nedsendte fra Gronland

lil Kjobenhavn, og hvoraf mange derfra ere fordeeile til en stor

Deel af de europæiske Musæer, dog vel været eet, som havde

havt den siddende til Hoire, og det kunde da neppe være Andet,

end at ogsaa Scoresby maalte have seet et sligt Tilfælde. Selv

om derfor den lange Tand, naar der kun er een saadan tilstede,

virkelig nogensinde sidder i hoire Side, maa det ialfald være el

ganske overordentligt sjeldent Tilfælde, og navnlig meget sjeldnere

end selv Udviklingen af begge Tænderne; jeg vilde endogsaa været

tilboielig til meget at betvivle, al et saadant virkelig hidtil havde været

iagttaget, dersom ikke Pallas i sin Zoographia Rosso-Asiatica

havde berettet selv at have seet et Narhvalskelet med Tanden i

hoire Side i det Britiske Musæum i London*). Rigtignok synes

delte mærkværdige Speciraen ikke længere at være til**), og

riglignok laa der mere end 40 Aar mellem Pallas's Besog i

London (1761) og Udarbeidelsen af Zoographia Rosso-Asialica.

men da baade Skelettets og Tandens Længde anfcires, maa han

sandsynligviis have gjort skriftlige Optegnelser derom i London,

og der er saaledes vel neppe Fare for, at Angivelsen skulde beroe

paa en Hukommelsesfeil.

Det synes allsaa virkelig, at del kan træffe sig, men kun i

yderst sjeldne Tilfælde, at den hoire Tand kommer til Udvikling

hos Narhvalen istedenfor den venstre. Pal las omtaler uheldigvns

ikke Tandens Spiraldreining hos det af ham iagttagne Skelet; men

der kan neppe være Tvivl om, at Tanden, selv om den sidder i

hoire Side, dog ligefuldt vil være dreiet i Spiral fra Hoire til



Venstre, ganske som naar den sidder i venstre Side. Retningen

af Tandens Spiraldreining har nemlig sikkerlig aldeles Intet med

dens Plads at gjcire, og det er netop fordi man har overseet

dette, at man er kommet til at opstille Theorier som Lillje-

borgs, og at erklære Narhvalcranier med to ee n s vred n e Tænder

for Konstprodukter'^). Tandens

der virkelig gires Cranier af den Art, hvis Tænders Æctt

aldeles ubestridelig , tvivler vel neppe Nogen længere om , c

rolik i 3die Hefte af Bijdrugen lot de Dierkunde paany liar bel

og forsaavidt behover man egentlig ikke videre at hest

den
;

jeg skal imidlertid dog benytte Leiligheden til d

at man fra Begyndelsen af synes at have været besyndei li

ind paa den (saaledes navnlig Hxpothesens Optindi

•else, at en fuldvoxen Tand skuld

en slig i Tandhulen, maatte dei

:t betydeligt; Bedrageriet vilde altsi

tykke og altsaa r

Bedrageri virkelig i
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aabenbarl at maatte betragtes som en Virkning af den samme

Aarsag, der fremkalder hele Hovedskallens Skjævhed og Dreining

fra HQire over mod Venstre hos Narhvalen ligesom hos alle

andre Delphiner; og det er i mine Tanker saa langt fra, at det

skulde være unaturligt, at en i hoire Side siddende Tand er

vreden til Venstre, at det Ivertimod netop vilde være uforstaaeligt,

om Tanden skulde være forbleven upaavirket af den Kraft, der

bevirker den hele Hovedskals Vridning over mod Venstre. Et

afgjorende Beviis for at denne Opfatning er den ene rette, af-

give de tvetandede Cranier; thi der har man jo Tænder, som

sidde i hoire Side og dog ere vredne fra Hoire til Venstre, og

det er netop denne Kjendsgjerning, jeg har sigtet til, naar jeg

ovenfor har sagt, at Lilljeborgs Hypothese i og for sig havde

Sandsynligheden imod sig. Der opbevares nu idetmindste 10

slige tvetandede Cranier i de forskjellige Musæer i Europa*), og

deraf 5 i de Kjobenhavnske ; i dem alle uden Undtagelse er

begge Tænders Vridning eens, nemlig fra Floire til Venstre, og man

vil dog neppe kunne mene, at den Omstændighed, at foruden den

hoire ogsaa den venstre Tand er kommen til fuld Udvikling, kan have

indvirket paa den forstnævnte, eller med andre Ord, at den hoire

dersom den havde været den eneste, som var voxet ud af Rjæben.

Kun under een Forudsætning vilde jeg være tilboielig til a

troe, at en Narhvaltand kunde være vreden fra Venstre til Hoire.

Som bekjendt gives der Flynderarter, af hvilke enkelte Individer

imod Reglen have Oinene siddende paa venstre Side istedenfor

paa hoire eller omvendt. Skulde Noget tilsvarende kunde ind-

træffe hos Narhvalen, skulde allsaa hos en slig Craniet kunne

være skjævt dreiet over til Hoire istedenfor til Venstre, vilde jo

vistnok ogsaa Tandens Vridning gaae i samme usædvanlige Retning.
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Det er mig ikke bekjendt, om man nogensinde hos Narhvalen, eller

selv blot hos nogensomhelst anden Delphin har iagttaget en slig

„forkeerl Skjævhed"; men jeg finder mig foranlediget til at pege

hen paa slig om end fjern Mulighed, fordi den maaskee kunde

give Noglen (il den rette Forstaaelse af en Angivelse afScoresby.

den eneste om en til Hoire vreden Tand, der overhovedet fore-

ligger, og som man dog neppe tor udenvidere afvise, hvor be-

synderlig den end klinger, den nemlig, al han engang havde

fanget en Hun-Narhval paa iSV« Fod, som undlagelsesviis havde

en 4' 2" lang Tand, siddende paa venstre Side og vreden

til Hoire (and the spiral dexlrorital)'*).



Oversigt

åc ^i(lensliabcli!;e Moder

den natiirhi»<tori8ke Forening

i Aarel 1862.

u;ir. Hr. l)r. phil. Liitken gav et Referat af Professor S Lo\t

eologiske og zoologiske Sluliiinger, som denne niærkeJige (j

agelse giver Anledning til.

Derefter anmeldte Hr. Professor Steen-sfnip l'rofessor Ru





1stes H., Jan. 1861, S. 14) som en ny Art, Troghdytes borealis,

beskrevne Gjerdesmutte fra Færoerne. Efter at have fremlagt

et Exemplar af den færoiske Gjerdesmutte samt tvende andre fra

begge Steder , er t igtig. gik Medelelere n over til at flri

den formeen ti i ae nvArts Heret e at Hr. Fischers All

vel se

,

at Vi ngcdækfjedrene iios Trogl. hore.aUs iskulde mangle

hvide Spidse. r feiiagtis. S pid.erMC vare tilsti

forevis te fær.oiske Exemplar s,Dm paa begge de islandske, og h

de ha^

sig. .«naue "dette beroe en

3ste Exemplar

Tilfældighed, 'Z
. F. har havt

^skee derpaa.

har været forslidt og gammel thi som bekjendt 1

man iagttaget
, at disse Pletter a f den Grund kunne mangle ogsaa 1

Trogl. europtms. Det fra deres Mangel heritede Kjendemærke
den n:i Art :maa der altsaa fe,v det Forste slaaes en Streg ov

Paa samme Maade gaaer det fremdeles med et andet Skjelnemærke.

som Hr. Fischer, dog rigtignok kun betingelsesviis, har gjort

gjældende, nemlig Mangelen af hvide Spidser paa de underste

Haledækfjedre; ogsaa disse findes, som de forelagte Exemplarer be-

viste, ligesaafuldt hos Trogl. lorealis som hos Trogl. europæm'].

forskjellige Maade, hvorpaa Næbbet skulde træde frem fra Hovedet

De fra Næbbets Tykkelse, Foddernes plumpere Bygning og

Fuglens betydeligere Slorrelse hentede Særkjender for Trogl.

borealis ansaae Meddeleren i det Hele taget for bedre begrundede;

dog det sidste for mindre paalideligt end de tvende andre; thi det

i Modet forelagte færoiske Exemplar (ifølge Indsenderens, Hr.



forkortet. De islandske

dytes europæus er e.i Pugl, hvis Storrehie efter u.lmærkot

liyggelige Iagttageres Erfaririger vexler ikke lidt hos forskje

Individer; og det maatte 1rorst oplyses,

Mellemformer, der u,[Iviskede den her omtalte Forskjel 1 \.vl

Fodder ; der var Intet i Hr. Fischers Meddelelse, son. txdnl..

at han havde .samme•niignet sit fattige, i et eneste noget be

diget Exemplar hostaaende Materiale med Andet end netop

danske Gjerdesmutter ; man kunde med BiUlighed fordre en S

menligning med Gjerdesmutter fra andre e

ind og England, forend den formcf

lige Art kunde ansees; for begrundet, og Meddeleren tvivlede

at der1 fortjente at 1)etragtes som andet

mere end hoist som en Localrace af den almindelige Art, idet d{

Omstændighed, at Fuglen lagde storre Æg end T. europæus, de

vel kun kunde faae videre Betydning, forsaavidt som den forbarn

sig med constante Charakterer hos Fuglen selv.

Vovember. Cand. magist. Elberling meddeelte Resultaterne af sin

Undersogelser over nogle danske Kalktufdannelser i Henseend

Levninger (forbeholdende sig senere at meddele sine endnu ikke

afsluttede Undersogelser over Plantelevningerne).

Han talte forst om KalktulFens almindelige Charakterer og de

i den indesluttede underordnede Lag og Gange (torveagtige og

dyndagtige Substantser, Jernokker. Manganilter). De undersogte

Localiteter vare: Maglekilde ved Roeskilde; Vintermollerne mel-

lem Roeskilde og Holbæk; Norluud N. for Hobro; Skvat Molle,

Rode Molle og Stampemollen ved Skanderborg ; Neder Knapperup,

Haraldskjær, Kjærbolling og Kjelkjær ved Veile. Alle de under-

sogte Dannelser maae betragtes som afsluttede. Hvad deres Alder

angaaer, saa hvile de paa diluvlale Lag og ere ikke dækkede af

noget ældre Lag end Muldjorden; Meddeleren har ikke fundet

Levninger af Menneskeværk i Kalktuffen. De dyriske Levninger

lede til det Resultat, at disse Dannelser paa en enkelt Undtagelse

nær ere foregaaede i Kildebasiner: den i Vandet stedfindende Be-



trives deri; de hvppiijst forekommende Snegle ere I.an dsneg le og

smaa Ferskvandssnegie.

Af Hvirveldyr er der kun fundet Been af• Froer (iMaglek.ilde).

De andre Dyr ere Skaldyr, hvoraf d^er omtrent irtrr;

Arterne ere aJle nulevende oc fin des endnu her i Landet med
Undtagelse af Helix nipestrls, der hidtil ikke er funden her Af

Arter, hvis Forekomst her havde s:torre Intereisse, gjorde har1 op-

mærksom paa følgende : Liinaæ glciber, Helix (, Cla;

biplicata, Achatina acicula, Flanorbis glaber. Noele, der niu ere

: HdixcirbusUrrum.
Eelix hispida, Bidimus obscurus. Disse Sn eglehuse have ofte

bevaret Farvetegning og Glands.

Efter Foredraget indledede Hr, Cluiiferentiiraad Forchhammer
en Discussion med Hensyn til Dam i Kalktuffen

: i ileiuic Diseiissh; Itoge

Dhrr. Fogh og Cand. phil. Hoff. Dereflrr ^yi.rde Hr. I'n.f

ende i;iogIe

af de organiske Levninger.

November. , Hr. Dr. med Krabbe UL.redn.u noi!le lauttiiIL' el ser an-

gaaende den hos Raadyret forekommlende Mnske It intense e Side 320).

. Liitken (i nye kr.Nljdyr -
,'

^rter,

Derefter meddeelte Hr. Professor Steenstrup en Iagttagelse

angaaende den smækkende Lyd, som ledsager Elsdyrets og Rens-

dyrets Trit, og som sædvanlig tolkes som frembragt af Biklovene.

S. havde under sit Ophold i Amsterdam i den derværende zoolo-

giske Have overbeviist sig om, at Lyden hores allerstærkest,

naar Dyret staaer ganske stille, og at den kommer fra selve

Leddene i Foden.

17de December. Hr. Professor OVs^ed læste over en ny brasiliansk Thee-

plante (Neea theifera Ord); Planten findes beskreven og afbildet

I Oversigten over det Kgl. D. Vid. Selskabs Forhandlinger i

Jan. og Febr. 1863, hvortil henvises for nærmere Oplysning.

Derefter meddeelte Hr. Dr. Lutken paa Professor SteensU-ups

og egne Vegne 1) nogle Bemærkninger om en islandsk Amphipod,

udmærket ved sin betydelige Storrelse og meget lig Qammarm
Loveni, maaskee kun en yngre Form af denne; fremdeles 2) om

de Formforandringer, som Malthcea-Xrterne og navnlig M.notata

undergaaer med Alderen.

Endelig forelagde og refererede Hr. Professor Steenstrup en

Afhandling af Hr. Provst Koch, Om Falsters Vegetation (See Side 79).
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